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নিবেদন 

“বিশ্বরূপিণী মা সারদা” ভগবান শ্রীরামকৃষ্জদেবের লীলাসঙ্গিনী 

মহাঁশক্তিরূপিণী ভগবতী শ্রীসারদাদেবীর দিব্যজীবনের মহিমা ও 

ঘটনাবলী স্মতিচারণার আকারে লিখিত হইয়াছে । শ্রীসারদাদেবীর 

জীবনালেখা রচনা করা অতীব কঠিন, কেননা তাহার জীবনঘটন৷ ব৷ 
লীলাকাহিনী ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত তাহার আরাধ্য জীবনদেবতা 

ভগবান শ্ত্রীরামকৃঞ্দেব এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণপ্রিয়তম সম্তান 

ও ভক্তগণের জীবনচরিত্রের সহিত । কিরণমাঁলাকে বাদ দিলে যেমন 

কিরণমালী সূর্যদেবতার সমগ্র রূপ কোনদিনই প্রকাশ পায় না, 

এশ্বর্ষ, গুণ, মহিমা ও মাধুর্ধকে বাদ দিলে যেমন শ্রীভগবানবিগ্রহের 
পূর্ণবূপের পরিচয় লাঁভ করা কঠিন, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্তান 
ও ভক্তগণের লীলামাধুর্ষকে বাদ দিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বিশ্বরূপিণী 
শ্রীসারদাদেবীর জীবন ও লীলাকাহিনীর সামগ্রিক রূপ ফুটিয়া উঠে 
না। সেইজন্য বিশ্বজননী শ্রীসারদাদেবীর লীলামাধুর্ষের সঙ্গে 
তাহার সন্তান ও ভক্তগণের দিব্য-সম্বন্ধকে সম্পীকত করিয়াছি শ্রীমার 
সত্যকার মহিমা ও জীবনের মাধুর্ষকে যতদূর সম্ভব রূপ দিবার 
জন্য ৷ কিন্তু এইকথাও সঙ্গে সঙ্গে জানি যে, একটি দীপালোক কখনই 
প্রদীপ্ত সুর্যালোকের প্রকাঁশ ও প্রখরতার পরিচয় দিতে সক্ষম নয় । 

আমার রচনাও তাই বিন্দুর অঞ্জলি দিয়া সিন্ধুর মহিমাকে বরণ ও 
পূজা করার প্রচেষ্টামাত্র। তাই আমার অসমর্থ ও অপরিপক 
লেখনীর প্রকাশে দৈন্ত ও ক্রটি থাকিবে যথেষ্ট । তবে সকল দোষকে 
যিনি গুণ করিয়াছেন সেই ক্ষমাসুন্দরী করুণাময়ী শ্রীসারদাদেবী 

নিজগুণে এই সামান্ত শ্রদ্ধার অঞ্জলিকে গ্রহণ করিয়া তাহা পূর্ণ করিয়৷ 
লইবেন এই মাত্র ভরসা ও সান্ত্বনা । 

পরিশেষে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আমার পতিদেবতাকে-_ধাহার 



৮ বিশ্বরূপিণী ম! সারদ। 

দিব্যপ্রেরণা ও আশীর্বাদ ব্যতীত এই ছুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় ও কর্মে 

ব্রতী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল ন|। 
শ্রদ্ধাপ্রণতি জানাই স্বামী. প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজকে--যিনি 

এই গ্রন্থের পাগুলিপি দেখিয়া, বিভিন্নভাবে তাহা! সংশোধন করিয়! 
ও তথ্যবহুল ভূমিকা লিখিয়া আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ 
করিয়াছেন । 

শ্রদ্ধাপ্রণতি জানাই কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠের ও 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরমপুজনীয় সন্গ্যাসী ও ব্রহ্মচারী মহারাজ- 
গণকে এবং আমার শ্রদ্ধেয় গুরুজনদিগকে- যাহারা পরোক্ষ ও 

অপরোক্ষভাবে প্রেরণা দান করিয়াছেন আমার এই গ্রন্থ-রচনার 

কার্ষে। 

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠের কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটি প্রকাশ করার 
জন্য আমি তাহাদিগের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ । 

উল্লেখযোগ্য যে, এই গ্রন্থে বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর স্থৃতিতর্পণে 
স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রন্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী 
সারদানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণপার্ধদ এবং ভক্ত-কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 

ছর্গীচরণ নাগ মহাশয়, ভগিনী নিবেদিত ও অন্যান্য শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্ত 
ও সাধিকাগণের জীবনস্মৃতিকে সম্পকিত করিয়া যে ভাবদীপ্ত 

আলোচনার অবতারণ৷ করিয়াছি, তাহাতে সকলের জীবনের বনু 

এ্তিহাসিক ঘটনাকেই এই গ্রন্থে উপস্থাপন করি নাই এইজন্য 
যে, শ্রীসারদাদেবীর অপাঁধিব জীবনলীলার সহিত নিবিড়ভাবে 
তাহাদিগের স্মৃতি যতটুকু জড়িত সেইটুকুমীত্রকেই নিবেদন করিবার 
চেষ্টা করিয়াছি । নচেৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্ভতান ও ভক্তগণের জীবনের 

অসংখ্য এতিহাসিক ঘটন৷ শ্রীমা সারদার জীবনঘটনা ও জীবনকর্মের 

সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত আছে জানি, কিন্ত সেইগুলির সমাবেশ 
করিয়। শ্রীমার দিব্যভাবদীপ্ত ও ধ্যানগম্য জীবনালোচনাকে আর 

ভারাক্রান্ত করি নাই । তাহা ছাড় শ্রীমা ও তাহারু সস্তানগণের 



নিবেদন ৯ 

জীবনঘটনাপঞ্জীর যথাযথ জন, তারিখ প্রভৃতির সন্নিবেশকেও এই 
ভক্তিগ্রস্থে গৌণ প্রসঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছি । 

পরিশেষে নিবেদন করি যে, এই গ্রন্থের সর্বসত্ব কলিকাতা 
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠের পুস্তক-প্রচার-বিভাগে (70011086107 

[99181609706 ) অপিত হইল । ইতি 

“অন্থকূল ভবন' 

১৬১/২/১, রাঁসবিহারী এভিনিযু 
কলিকাতা-১৯ শ্রীমতী শুরু! ঘোষ 





ভুমিকা 
ভূমিক! লেখার উদ্দেশ্তট-_এই গ্রন্থ ধাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত তাহার দিব্য- 

নিরাঁবরণ-রূপকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাহার অস্তরঙ্গপার্দ ও ভক্তগণ 

যেভাবে চিন্তা ও উপলদ্ধি করিয়াছেন তাহাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে অনুশীলন কর! 

সাহিত্য বা কাব্য রচনার জন্য নহে, ধ্যানের জন্য ও জীবনদীপ্তির জন্য । 

অঙ্ছশীলনের উদ্দেশ্ঠ, এই গ্রন্থের যিনি"জীবনকেন্ত্র তাহার লৌকিক ও অলৌকিক 

লীলাবৈতিত্র্পূর্ণ উভয় জীবনঘটনার সমাবেশই বিশ্ববাসীর জীবনযাত্রার পথে 
প্রেরণা ও প্রদীপ্তি আনয়ন করিবে। 

শ্রীসারদাদেবী ছিলেন সাধারণের চক্ষে লোকনায়ক শ্রীরামকষ্দেবের 

সহধমিনী ও দ্িৰ্যলীলাকর্মের সহচারিণী। কিন্তু শ্রীসারদাদেবীর বিশ্বগত ও 

বিশ্বোত্তীর্ণ উভয় সত্তার মধ্যে বিশ্বোতীণ শাশ্বত সত্তাই বিশেষভাবে ধ্যান ও 

উপলব্ধির বিষয় । এই বিশ্বোভীণ শাশ্বত সত1 নিত্য ও লীলাশ্রয়ী ভগবান 

শ্রীরামরুষ্চ পরমহংসদেবের সহিত এক ও অভিন্ন। ভক্তির আতিশয্যে বা 

ভক্তির আকুলতায় মানবীকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নহে, পরস্ত 

সত্যদৃষটির দিক হুইতে বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া অসামান্তা 
নারীচরিত্র শ্ররামকৃষ্ণলীলা সঙ্গিনী শ্রাসারদাদেবীর জীবনালেখ্য অন্তধ্যান করিবার 

জন্যই এই গ্রন্থ রচন।। 

আীসারদাদেবীর ৰিবাহ দৈবনিদিষ্ট 

শাস্তে বলে, ঈশ্বর যখন অবতারের রূপ পরিগ্রহ করিয়া মন্ুষ্যলোকে 

অবতীর্ণ হন তখন তাহার স্বভাব-চবিত্র ও জীবনকর্ম সকল-কিছুই হয় মানুষের 

মতো যদিও সেই মংনব-স্বভাবের মধ্যেই বিকশিত হয় অতিমানব বা! 

দেবচরিত্রের বহু গুণ ও কর্ম। শ্রীসারদাদেবী ও শ্ররামকৃষ্তদেবের বিবা হসম্পর্কের 

যতটুকু প্রমাণপঞ্ধী আমর1 পাই, তাহার মধ্যে দেখি মানবীয় লীলাকর্মের 

সংঘটন ও সঙ্গে সঙ্গে অপ্রারৃত ঘটনারও সমাবেশ । 

পৃজাপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ 'শীশ্রীরামকষ্ণলীলা প্রসঙ্গ ( গুরুভাঁব-__ 

পূর্বার্ধ)-গ্রস্থে লিখিয়াছেন £ “পাত্রীর অন্বেষণে যখন একানটিই আত্মীয়দিগের 
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মনোমত হইতেছিল না, তখন ঠাকুর (শ্রীরামরু্ণ ) স্বয়ং বলিয়! দেন_অমুক 
গায়ে (গ্রামে ) অমুকের মেক়েটি কুটে! বেধে রাখা আছে-_দেখগে যাঃ। 
অতএব বুঝাই যাইতেছে ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন তাহার বিবাহ হইবে 

এবং কোথায় কাহার কন্ঠার সহিত হইবে। *% * অবশ্ত এরূপ জানিতে 
পার! তাহার ভাবসমাধিকালেই হইয়াছিল।” পুনরায় তিনি লিখিয়াছেন ঃ 
“কারণ বিবাহের পাত্রী অন্ুসন্ধানকালে নিজের ভাগিনেয় হৃদয় ও 

বাটীর অন্তান্ত সকলকে বলিয়াছেন যে, তাহার বিবাহ জয়রামবটানিবাসী 

শ্রীযৃত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কগ্তার সহিত হইবে ইহা! পূর্ব হইতে স্থির 
আছে।” 

এই সম্পর্কে আর একটি গ্রন্থ হইতে উল্লেখ.করা সমীচীন মনে করি। গ্রন্থটি 

লিখিয়াছেন গুরুদাস বর্মন ১৩১৬ বঙ্গাব্ে। গ্রন্থ-পরিচয়ে তিনি লিখিয়াছেন ঃ 

“স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকষ্ণানন্দ প্রভৃতি এ সমস্ত গল্পের (শ্রীরামরুষ্খদেবের 

ভাগিনেয় হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায়-কথিত শ্রীরামকষ্সম্পর্কে বিভির গল্পের) 
কতকগুলি একখানি খাতায় লিখিয়! রাখিতেন এবং আপনারা যে সকল ঘটন৷ 

তাহাদের গুরুদেবের শ্রমুখে শুনিয়াছিলেন তাহারও কতক কতক লিখিয়া 
রাখেন। এ খাঁতাখাঁনি এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন” (--শ্রীশ্রীরামকৃষ্চরিত )। 

শ্রম ও শ্রীঠাকুরের বিবাহ-সম্বন্ধে গুরুদাসবাব লিখিয়াছেন : "এইবূপে 

শ্ররামকষ্ণদেব ভাবোন্সতাবস্থায় তিন চাঁরি বৎসর অতিবাহিত করিলে পর 

তাহার আত্মীয়গণ তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে এক 
সময় তিনি তাহার ভাগিনেয় হৃদয়ের বসতবাটাতে বসিয়া আছেন, এমন সমক়্ে 

একজন অতিথি খপ্তনী বাজাইয্া গান করিতেছিল এবং পল্লী-নিকটস্থ অনেকেই 

সেই গান শুনিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের সঙ্গে এক বৃদ্ধা 
ব্রাঙ্মণী আপনার তিন বৎসরের দৌহিত্রীকে ক্রোঁড়ে করিয়া তথায় গান্ শুনিতে 

উপস্থিত হইলে সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ সেই বালিকাকে বিদ্রেপচ্ছলে 

জিজ্ঞাসা করেন, “তুই মা, এত লোকের মধ্যে কাকে বে (বিয়ে ) করবি বলত ? 
বালিকা অমনি শ্রীরামকুষ্দেবকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়] দেয়।” (ইহা! 

হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীরামরুষ্দেবও [ তখন শিশু গদাধর ] তাহার আত্মীয় 

স্বজনের সহিত সেই গান শুনিবার জন্য গিয্লাছিলেন )| “হৃদয় পূর্বোক্ত 

ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই ঘটনার ছুই বৎসর পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 

আত্মীক্গণ সেই বালিকার জন্মপত্রিক1 দেখিয়া তাহার (শ্রীরামকষে:র ) সহিত 
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বিবাহের স্থির করেন।”৯ (শ্রীমার বয়স বিবাহকালে পাঁচ বৎসর 
ছিল )। 

কাহিনী বা ঘটনা! যেমনই হউক ন! কেন, শ্রীসারদাদেবীর বিবাহের পশ্চাতে 
বেশ একটু আপ্রারুত ও অপূর্ব রকমের ঘটনার সমাবেশ দেখি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নারদাদেবীর ঈশবরীয় ভাব 

শ্রীবামরুষ্ণদেব ও শ্ীসারদাদেবীর জীবনচিস্তা, কর্ম, সাধনা ও সকল-কিছু 
সাধারণ ও অসাধারণ বিষয়ের মধ্যে আমর] লক্ষ্য করি ঈশ্বরীয় ভাবের প্রকাশ । 
উভয়ের জীবনকর্মের মধ্যে সাধারণত সাধারণ মাহুষের চিন্তা ও আঁচরণই আমরা 
লক্ষ্য করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করি যে, তীহাদিগের সকল চিন্তা ও 

কর্মের প্রতিষ্ঠা ও উৎস ছিল ঈশ্বরীয় সতার প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এবং 

ছিল জীবনসিদ্ধির আশীর্বাদস্বরূপ শুদ্ধদৃ্ঠি ও আত্মানুভৃতি। শ্রীরামকফ্ের অধ্যাত্ম- 
সাধনার রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ নৃতন ও স্বতন্ত্র। বিশ্বের সকল সাধনমত 
অনুসরণ করিয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন এক অদ্বিতীয় সতা ও সত্য-_-ষে 
সত্তা ও সত্যের সহিত বিরোধ ছিল না কোন ধর্মের চরমসিদ্ধাস্তের ও 

চরমসত্যের সহিত এবং তাহারই জন্য তিনি আপনার শর্বসমন্থয়ী উদার 

উপলব্ির আঁলোঁকে প্রচার করিলেন_ “যত মত তত পথ'। মত ও পথ ভিন্ন 

ভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর ব ব্রহ্গবস্ত । এই চরম ও পরম উপলব্ধির 

পর বিশ্বগত ও বিশ্বোতীণ সত্তা ও সত্যের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁতাইলেন 

মিতাঁলী ও বলিলেন, ধিনিই কালী বা শক্তি, তিনিই ঈশ্বর বা শিব, আবার 

তিনিই চতুবিংশতি তত্ব ও জীব-জগৎ হইয়াছেন। সেইজন্য নিবিকল্প- 
সমাধি হইতে মায়ার সংসারে নামিয়া আসিয়া তিনি রসে-বশে থাকিবার 

জন্য ভাবমুখে অবস্থান করিলেন দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্ের প্রাণময়ী প্রতিম! 
্ীপ্রীভবতারিণীকে আশ্রয় করিয়া! এবং বলিলেন, “মা, আমায় বেছ'স করিস্ নি, 
রসে-বশে ভাবমুখে রাখ,।” 

শ্রীরামকুফের ভাবমুখে থাক। ও সস্তানভাব 

এই ভাবমুখে থাকিতে বা অবস্থান করিতে হুইলে লীলাকর্মক্ষেত্র মাযার 
সংসারে একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে। এই জন্য 

০, স্পর্শ আপ জপ 
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শ্রীরামরুফ্দেব অছ্বৈতবেদান্ত-সাধনায় অথয়ত্রহ্মতত্বের চরমান্থভৃতি লাভ 

করিবার পর ষুগকর্মমাধনের জন্য সম্ভতানভাবকে আশ্রয় করিয়াছিলেন 

বিশ্বপ্রতিপালিনী আগ্যাশক্তির প্রতিষৃত্তি শ্ীপ্রীভবতারিণী শ্রীরামকষেের আরাধ্যা 
ও আদরিণী জননী এবং শ্রীরাঁমরুষ্দেব তাহার শরণাগত সন্তান এবং এই 
পারম্পরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধানিবিড় মাতা-পুত্র-সন্বদ্ধ-স্বীকাঁরই শ্রীরামরুষ্ণের 

“ভাবমূখে অবস্থানের লীলা ও অভিনয়রহস্য। তাহার মধ্যে গুরুভাব ও 
ঈশ্বরভাবের প্রকাঁশ বিশেষভাবে থাকিলেও তিনি নিজেই স্বীকার করিতেন £ 
“আমার সম্তাঁনভাব”। তাহারই জন্য চরম-অছৈতাম্তভৃতির প্র শ্রীরামরুষণ 

পুনরায় বিশ্বজননী শ্রীপ্রীভবতারিণীর ন্নেহ-নির্দেশ ও প্রাণময়ী প্রেরণা ব্যতীত 

কোন কর্মে কোনদিন অগ্রসর হইতেন না। তিনি বলিতেন, “মার ইচ্ছা? 
“মা যা করেন”, “তিনি ইচ্ছাময়ী, তাহার ইচ্ছাতেই সকল-কিছু হইবে । 

বিশ্বকারণ মায়াঁধীশ ঈশ্বর অথবা কারণাতীত নিরুপাধিক ব্রহ্ষচৈতন্যের সহিত 

আপনার অভিন্নভাঁব বা অভেদসম্পর্ককে অটুট রাখিয়া ও জীবন্ুক্তির আশীর্বাদ 

বরণ করিয়! শ্রীরামক্ষ্ণচ জীবনের সকল কর্মই করিতেন সর্বকারণবূপিণী “মা 
শ্রত্রীভবতারিণীর আদেশ, কল্যাণ-নির্দেশ ও প্রেরণা লাভ করিয়া । ইহাই 

নিত্যের বা নিত্যন্বরপের আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া লীলার আননে। 'ভাবমুখে' 

শ্রীরামরুষ্জের অবস্থান করার মর্মকথা। এই ভাবমুখে ব্রহ্মরূপিণী শক্তির যেমন 

্বীকৃতি আছে, তেমনি আছে শিব-শক্তি-সামরন্তান্ভৃতিরও শ্বীকৃতি। নিত্যে 
ও লীলায-_নিণ্ুণে ও সপ্তণে, আবার নিগুণ "ও সগুণের অতীত তুরীয়সতায় 
যুগপৎ স্থিতি বা সহাবস্থানই হইল ভাবমুখে থাকার তাৎপর্য। ভাবমুখে থাকার 

উদ্দেশ্তই মাঁয়ার সংসাঁরে থাকিয়া মায়াধীশ হইয়! বিশ্বকল্যাঁণকর্ম সাধন করা। 

বাৎসল্যভাবময়ী বিশ্বগননী শ্রীসারদা 

স্বতরাং সন্তানভাবকে আশ্রয় করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্রন্বস্বূপে সমাহিত 

হইয়া বিশ্ববাসীকে জীবনলিদ্ধির মন্ত্রে অভিষিক্ত করাই ছিল শ্রীরামকৃষ্খদেবের 
জীবনের ব্রত ও উদ্দেশ্বা এবং এই ব্রতের ও উদ্দেশ্রের মন্ত্রেই দীক্ষিত করিয়াছিলেন 

তিনি তাহার দিব্যসহধগিনী শ্রীসারদাদেবীকেও। কলা ণীষা গ্রন্থলেখিকার 
ভাষায়ই বলি £ “বিশ্বজননীর বাৎসল্যভাব লইয়৷ সেইজন্ট মত্যভূমিতে শ্রীমার 

আগমন। আবার গুরুরূপে আচার্ষের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীমা 

সকলকেই জ্ঞান বিতরণ করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন | »পাধিব জগতের আদর্শ 



ভূমিকা ১৫ 

ও মানবীয় সকল মাধুর্য ও স্সেহ-ব্যবহীর লইয়া! যেমন শ্রীমার আবির্ভাব, 
তেমনি অপাথিব জগতে মহাঁজ্ঞানদায়িনী-রূপে ও দেবীক্ধপে তাহার প্রকাশও 

প্রত্যক্ষ ও নিবিড় অন্থভবের বিষয় ছিল। স্বর্গ ও মধ্যের ব্যবধানকে তাই 

আনন্দময়ী শ্রীসারদাদেবী নিকট করিয়া বিশ্বের সকল মানুষের সাধনার, 

অধ্যাতভাবনার ও শাশ্বত শান্তিলাভের পথকে স্থগম ও সচ্ছুল করিয়া 
দিয়াছিলেন। স্বর্গের দেবী হইলেও শ্রীম1 সারদা! ছিলেন মত্যবাসীর মেহ ও 

আদরের জননী এবং শ্রীরামকষ্দেব শ্রীমাকে ঠিক লেইভাবেই গঠন 

করিয়'ছিলেন। শ্রীমা ছিলেন বাৎসল্যময়ী চিরকল্যাণী ও অভয়দায়িনী। 

সেইজন। তাহার মধ্যে সর্বদা সর্বভয়হবর! গ্ভয়ার আবেশ ও বরদাভাবের প্রকাশ 

বিছ্যমান ছিল।, 

এই গ্রন্থ-রচনার লক্ষ্য ও উদ্দেগ্ঠ 

বর্তমান “বিশ্বর্ূপিণী মা সারদা”-গ্রন্থ শ্রীরামকৃষ্ণলীলা সঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবীর 

পাঁথিব ও অপাঁথিব লীলাকর্মের এতিহাসিক নির্দেশন মাত্র। শ্রীরামকষদেব ও 

শ্রীসারদাদেবীকে তাহাদিগের লীলাসহচর ও সহ্চরিগণের জীবনকথার 
সহিত সম্পফ্িত করিয়া স্বৃতিচারণার আকারে এই গ্রন্থ লিখিত। কল্যাণীয়া 

লেখিক1 সাহিত্য ও জীবশী-রচনার ক্ষেত্রে নবাগতা হইলেও তাহার সাহিত্য- 

সম্ভার ও ঘটনাসন্নিবেশ বেশ পরিচ্ছন্ন, ভাবসম্পদযুক্ত ও রসোত্তীর্ণ হইয়াছে এবং 

কেবলই ভক্তজন-মনে নহে, সর্বশ্রেণীর জ্ঞানিলিপ্ম, মান্থষের অন্তরে আননস্থ্তি- 
জড়িত এক ভক্তি-শ্রন্ধার আবেদন ত্যষ্টি করিতে এই গ্রন্থ লক্ষম হইবে বলিয়। 

মনে করি। 

জীবনচরিত্র-লেখার রী তিবৈচিত্রয 

কোন চিন্তাশীল ও খ্যাতিসম্পন্ন বিদগ্ধ মানুষ অথব। দেবচরিত্রসম্পন্ন অতি- 

মান্থষের জীবনী বা জীবন-ইতিহাস লিখিবার রীতি বা শৈলী ও গতি সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে ঠিক এক রকমের নছে। কোথায়ও সন, তারিখ ও ক্রমসজ্ঞিত ধারাবাহিক 
ঘটনাপুব্ধের পুঙ্থান্থপুঙ্খ পরিচয় দিয়া জীবনচরিত লিখিবার রীতি ও নিয়ম 

আছে। আবার কোথ।(ও বা সন, তারিখ ও জীবনের ঘটনাপারম্পর্ষের সঠিক 

সমাবেশকে গৌণ করিয়া মৃখ্যত বা প্রধানভাবে জীবনের আস্তর প্রকৃতি, মাধুর্য ও 
সর্বোপরি ভাবসম্পু্, চিন্তাবৈশিষ্ট্য ও নিবিড় অহভূতির্. পরিচয় দেওয়ার রীতিকে 
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সমাদরের সহিত গ্রহণ কর] হয়। তাহ! ছাড়া স্বতিচারণার মধ্য দিয়া জীবনের 

ঘটনাঁপারম্পর্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জীবনকর্ষমের সকল-কিছু প্রকাশের 

শৈলীরও প্রচলন আছে এবং এই শেষোক্ত রীতির সমাদরই সাহিত্য ও রস- 

রচনার ক্ষেত্রে ও বিশেষ করিয়া অধ্যাত্মসাধনচিস্তাঁর জগতে দরদী মাহুষের নিকট 

স্বীকৃত । কল্যাণীয় ও শ্রদ্ধাশীলা লেখিক1 এই শেষোক্ত শ্রেণীর রীতি বা ধারাকে 

গ্রহণ করিয়াছেন বিশেষভাবে । সেইজন্য অপ্রাকৃত চরিত্রময়ী শ্রীরা মকষ্ণগতপ্রাণ। 

প্রীসারদাদেবীর জীবনকথ। এবং উপদেশ রচনা ও সংকলন করিয়াছেন তিনি 

কেবলই সাহিত্য বা অলঙ্কারসমৃদ্ধ কাব্যস্থষ্টির জন্য নয়, পরন্ত তিনি স্বীয় 
ভাবপ্রেরণা, রসান্ৃভৃতির স্পর্শ ও আধ্যাত্বজীবনচিস্তার সার্কতাকে রূপ 

দিবার চেষ্টা করিয়াছেন মহাশক্তিরপি লোকনায়িক শ্রসারদাদেবীর 

জীবনালোচনার মধ্য দিয়া আপনার অন্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রণতির অঞ্জলি 

নিবেদন করিয়া। আসলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং শ্রীরামকষ্ণ-সম্তান ও ভক্তগণের 
সহিত শ্রীসারদাদেবীর কী মধুর, স্েহনিবিড় ও আনন্দমুখর সম্পর্ক ছিল তাহারই 

বাস্তব চিত্র অঙ্কন করার চেষ্টা করিয়াছেন কল্যাণীয়। লেখিকা | 

দেবচরিত্রের বর্ণনায় অপ্রাসঙ্গিকত। 

* ছুঃখের বিষয়, মহামানব ও মহামাঁনবীদের জীব্নচরিত্র রচনা করিতে গিয়া 

অনেকে অপ্রাসঙ্গিক মানবীয় মনের সংস্কার এবং সামাজিক ও বংশান্ক্রমিক 

আচার, কর্মও ঘটনার সমাবেশ করেন মানবপ্রকৃতির রীতি ও নিয়মের নিদর্শন 

দিবার জন্য__যাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। জাতিবিচাঁর, বর্ণবিচাঁর, খাগ্বিচার, অথব! 
বংশানুক্রমিক ধার! ও প্রকৃতির অতিসাধারণ পরিচয়কে দেবচরিত্রের সহিত 
সম্প্ষিত না করাই সমীচীন। কেননা! মহামানব বা অবতারকল্প মহাপুরুষগণের 
জীবনচিস্ত ও কর্মজীবন সমাজের সকল মান্থষেরই অনুসরণীয়, স্থৃতরাং লোক শিক্ষা 

দিবার জন্য ধাহাদিগের আবির্ভাব ও ধাহাদিগের ভাগবত জীবনকে অন্ুসরণ 

করিয়া অসংখ্য মানুষ তাহাদিগের জীবন গঠন ও জীবনে শাস্তি ও পরমসাস্তনার 

আশীর্বাদ লাভ করিবে তাহাদিগের জীবনচিস্তা ও জীবনকর্ম হইতে সাংসারিক 

ও সামাজিক সংস্কারের অন্ুলিখনকে রে রাখাই ভাল এবং ধীমান ও 
বিচারদৃষ্টিসম্পন্ন মাহুষমাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন। মাশবশরীর ধারণ করার 
জন্য মায়িক সংসারের দেন্ত ও দুর্বলতার কিছু কালিমা সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে 
থাকাই স্বাভাবিক, কিন্ত একথাও আবার সত্য ও ত্বাভারিক যে, মহামানব ও 
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অবভারসংকল্প মহাপুরুষগণ মাঁর়িক সংসারের সকল “ৈ্ত-ছূর্বলতার বনু উর্ধে 

থাকিয়াই অসংখ্য মানুষের কল্যণ সাধন করেন। তাই তাহাঁদিগের 

জীবনালোচনায় পাঁধিব প্ররুতি-প্রশ্রয়ের ইতিবৃত্ত না লিখিয়া বরং দমন ও 

সংযমনের ইতিকথাঁর পরিচয় দেওরাঁই সমীচীন । সাধারণ মানবের সহিত 

অতিমাঁনবের পার্থক্যও এইখানে ৷ 

যমেবৈষ বৃখুতে তেন লভাঃ 

লীলা ময়্ী শ্রীসারদাঁদেবীর বৈচিত্র্যমষ্ক জীবনের পরিচয় দেওয়]1 সহজসাধ্য নয় | 

যিনি স্বর্গের দেবী প্রতিমা হইয়াও মত্যলোকে আপনার দিব্য-দপ ও 

মহিমাকে সর্বদা সাধারণ লোকলোচন হইতে দূরে সরহিয়না রাখিয়াছিলেন, যিনি 

পাঁথিব সকল বন্ধন ও মায়াপ্রহেলিকার অতীতা হইয়াও বিশ্বের সকল মানুষকে 
আপনার হইতে আঁপ্নার করিয় ভালবাসিয়াছিলেন এবং সকলের দুঃখ-বেদনায় 

কাতর হইয়া! সমবেদনা ও সেহ-করুণার বন্ধনে আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, 

তাহার চরিত্র, জীবন ও লীলাকর্ম যে অসামান্ত ও অসাধারণ তাহ স্বীকার 

করিতেই হইবে। সেইজন্য অসামান্ত ও অপাথিব শ্রীমার লীলাঁকথা ও 
মাধুর্য বর্ণনা করিতে হইলে অধিকাঁর ও যোগ্যত1 আহরণ করিতে হুইবে এবং 

শরণাঁগতির ভাব ও শ্রদ্ধা থাকিলে তবে সেই অধিকারযোগ্যতা করুণামন্্ী 

শ্রীমা-ই প্রদান করিবেন--"যমেবৈষ বুথুতে তেন লভ্যস্তশ্তৈব আ্মা বিবৃথুতে তন্থং 

স্বাম্” ( কঠ উ? ২1২৩)। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অঞজুঁন যেমন ভগবান শ্রীরুষ্ণের শরণাপন্ন 

হইয়। তাহার শিষাত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন : “শিত্ন্ডেহহং স্বাধি মাং তাং প্রপন্নম্? 

ও শ্রীক্ুষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া তাহার সকল দন্ত ও দুর্বলতা দূর 
করিয়াছিলেন তেমনি শ্রীমা সারদার শরণাপন্ন হইলে তিনি করুণ? করিয়া সকল 

অসামর্্য দূর করিয়! দিয়া তাহার স্বরূপ ও তত্ব বুঝিবার ও যথার্থ মহিমা 

অনুভব করিব।র শক্তি দান করেন। 

তং দুরদর্শং গুঢ়মনুপ্রবিষ্টম্ না 

তবে তাহাদিগকে বুঝিবাঁর ও জানিবার শক্তি-সামর্থয শ্রীমা দান করিলেও 

অনেক ক্ষেত্রে “আশ্চধব পশ্খতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্ বদতি অথৈব চান্তঃ। 

আশ্চর্ববচ্চৈনমন্তঃ শৃনোতি, শ্রত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ৮-_ অর্থাৎ কেহ 
তাহাকে বিস্ময়কর অভিনব স্বর্গের দেবী বলিয়া মনে করেন, কেহ তাহার 

থ 
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অনন্তসাধারণ কর্ম আচরণ ও মহিমাকে বিস্ময়কর ও অলৌকিক সামগ্রী বলিয়া 
অভিমত প্রকাঁশ করেন, আবার কেহ তাহার দিব্যলীলাকর্ম দেখিয়া! ও শুনিয়াও 

রহম্তময় বলিয়া মনে করেন এবং সেজন্যই সচ্চিদানন্দরূপিণী শ্রীসারদাদেবী যদি 

আঁপনার স্বরূপ, সাধক ও সন্তানদিগের নিকট করুণ। করিয়া প্রকাঁশ করেন তবেই 

তাহা তাহা দিগের পক্ষে নির্ণয় কর] সম্ভব হয়। আমরা উপনিষৎ, গীতা! ও অন্তান্ত 

দর্শনগ্রন্থ হইতে আত্মন্বপের কথা শুনি ও মর্ম জানিতে পারি, কিন্তু সেই জান] 
বা অন্থভব করাও নির্ভর করে জ্ঞানদৃষ্টি ও স্বরূপান্থভৃতির উপর । কঠোপনিষদে 
আছে: “তং দু্র্শং গুঢ়মন্তপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং গুরাঁণম্”,_ ছূর্শ ও 
রহস্যময় সেই আত্মবস্ত, সেইজন্য একমাত্র ধীর ও কপাপ্রাপ্ত জ্ঞানীই অধ্যাত্যোগের 

সাভায্যে আত্মার নিরাবরণ রূপ দর্শন বা অনুভব করিতে পারেন। 
মহাশক্তিরূপিণী শ্রীসারদাদেবী-সম্বন্ধেও এ এক কথা। মায়ার আবরণ মুক্ত না 
হইলে, অথবা মায়ার আবরণ শ্রীমা মুক্ত করিয়া না দিলে তাহার যথার্থ শ্বরূপ 

নির্ধারণ করা কেবলই সাহিত্যকর্মের বা পাগ্ডিত্যের দ্বারা সম্ভব নয়। 
মনে পড়ে, ভক্ত-কবি গিরিশচন্দ্র ( ঘোঁষ) একবার শ্রীসারদাদেবীসম্বন্ধে 

ভক্তগণকে ডাকিয়। বলিয়াছিলেন £ “ভগবান ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ হয়ে 
জন্মান_ এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শক্ত । তোমরা কি চিন্তা করতে 

প্রার যে, তোমাদের সামনে গ্রাম্যবধূবেশে জগতের ম দাড়িয়ে আছেন! 
তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, যিনি আজ সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো 

ঘরকল্পা! ও সংসারের আর সব রকম কাজকর্ম করছেন তিনিই জগজ্জননী মহামায়া 

ও মহাশক্তি। সর্বজীবের মুক্তির জন্য তিনি মাতৃত্বের পরমাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্ত 
মত্যে আবিভূতি হয়েছেন।” শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাও তাই যে, শ্রীমা এহাজ্ঞান- 

দায়িনী সর্বতী, সংসারে জ্ঞান দিবার জন্য আপিয়াছেন আপনার রূপ ঢাকিয়া 

ছল্বেশে। 

প্রীপ্রীভবতারিণী ও শ্রীসারদাদেবী 

শ্রীরামকুষ্ণ-সম্তান ও ভক্তগণ জানিতেন যে, শ্রীসারদাদেবী শ্রীপ্রীভবতারিণী 

আগ্চাশক্তিরই প্রতিমূর্তি ছিলেন এবং এই পরমরহস্ শ্রীরামকষ্ণদেব নিজেও 
জানিতেন। সেইজন্য তিনি শ্রীসারদাদেবীকে সকল প্রকারে উপদেশ দান 

করিয়া "সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনপথের অভিজ্ঞা পথিক' করিয়া 

লইয়াছিলেন। ্রীপ্রীরামকষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে ( পঞ্চম খণ্ড) শ্রদ্ধাম্পদ স্বামী 



ভূমিক! ১৯ 

সারদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন £ “সঙ্কোচ ও লঙ্জাব্ূপ আবরণের দুর্ভেস্ত 

অন্তরালে সর্বদা অবস্থান করিলেও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঠাকুরের নিকটে পূর্বোক্ত 

উপদেশ লাভ করিযফ্লা নিজ জীবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন ।* 

আনন্দমী শ্রীপারদাদেবীর মহশিক্তিময়ী বিশ্বমাতৃত্বের রূপ যে দক্ষিণেশ্বরী 

্রীশ্রীভবতারিণীর রূপ হইতে ভিন্ন নয় তাহারই একটি রহন্তময় স্বপ্ন-কাহিনীর 
কথা এখানে উল্লেখ করি “শ্রীশ্ররামকষ্খলীলা প্রসঙ্গ হইতে । এ গ্রন্থের ছিতীয় 
খণ্ডে পুজাপাদ সারদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন, পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 

সহিত শ্রীম! জয়রামবাঁটা হইতে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন প্রীশ্রীঠাকুরকে 
দর্শন করিবার জন্য । “পথশ্রমে অনভ্যন্তা কন্যা পথিমধ্যে একস্থানে দারুণ জরে 

আক্রান্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিশে চিন্তান্বিত করিলেন। ** পথিমধ্যে 
এরূপে পীড়িতা হওয়ায় শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর অন্তঃকরণে কতদ্বর বেদনা 
উপস্থিত ইইয়াছিল তাহা বলিবার নহে। কিন্তু এক অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত 

হইয়া এ সময়ে তাহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল ।” 

শ্রদ্ধের সারদানন্দ মহাঁরাঁজ তাহার পর শ্রসারদাদেবীর নিজের উক্তি 

গ্রন্থে উদ্ধত করিয়1 লিখিয়াছেন £ “জ্বরে যখন একেবারে বেহ'স, লঙ্জাসরম- 

রহিত হুইয়] পড়িয়া আছি, তখন দেখিলাম পার্থে একজন রমণী আসিয়া 

বসিল, মেয়েটির রঙ কাল, কিন্তু এমন স্থন্দর দূপ কখনও দেখি নাই। বসিয়া 

আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাঁগিল,_এমন নরম ঠাণ্ডা হাত যে, 

গায়ের জাল! জুড়াইয়! যাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি কোথা 
থেকে আসছ গ।? রমণী বলিল, “আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।” শুনিয়া 
অবাক হুইয়। বলিলাম, “দক্ষিণেশ্বর থেকে ? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্ববে 

যাব, তাঁকে (শ্রীঠাকুরকে ) দেখব, তার সেবা করব। কিন্তু পথে জর হওয়ায় 

আমাঁর ভাগ্যে এ সব আর হল ন1।” রমণী বলিল, “সে কি! তুমি দক্ষিণেশরে 
যাবে বৈকি, ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাকে দেখবে । তোমার জন্তই তো 

তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।” আমি বললাম, “বটে? তুমি আমাদের 

কে হও গা? মেয়েটি বলিল, “আমি তোমার বোন হই।” আমি বললাম, 

“বটে? তাই তুমি এসেছ? এরূপ কথাবার্তার পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।” 
কিন্তু কে এ কৃষ্ণবরণী রমণী-_শ্রীমাকে সাস্বনা দিবার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে 

আসিয়াছিলেন অপরূপ জ্যোতি ও লাবণ্যের ছটা লইয়া! মনে হয়, 

সাক্ষাৎ দক্ষিণেশ্বরের অধিশ্বরী শ্রীশ্রীভবতারিণী আসিয়াছিলেন শ্রীরামকষ্খসহচাঁরিণী 
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শ্রীসারদাদেবীর নিকটে । শ্রামার সেই দিব্ন্বপ্রই প্রমাণ করে তাহার দেবীত্ের, 

বিশ্বমাতৃত্বের ও ভাঁগবত স্বরূপের ! 

যাহা হউক কোনরূপে পিতার সহিত শ্রীমা উপস্থিত হইয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরে 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্িধানে | “শ্রীমাকে দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ উদ্িগ্ন 

হইলেন এবং গাঁও লাগিয়! জর বাঁড়িবে বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাহার 
(শ্রীমার ) শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া! দিলেন এবং ছুঃখ করিষা! বারংবার বলিতে 
লাগিলেন, “তুমি এতদিনে আমিলে ? আর কি আমার সেভবাবু € মথুরবাবু) 

আছে যে তোমার যত্ব হবে ?” শ্রীমা আরোগ্য লাভ করিলেন এব" শ্রীশ্রীঠাকুর 
ওধধ-পথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্বাবধান করিয়া পরে নহব্ত-ঘরে নিজ 

জননীর ( তখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের বুদ্ধা গর্ভধারিণী জননী জীবিত ) নিকটে শ্রামার 

থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়। দিলেন । 

মাতৃতত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণ 

শ্রীসারদাদেবী ও শ্রীরামকষ্ণদেবের দিব্যজীবনের ঘটনাবলী সত্যই 
তাৎ্পর্যপূর্ণ। শিব ও শিবানীর পারম্পরিক সম্পর্ক ও লীলা মাধুরপূর্ণ। 

সাধারণের নিকট তাহা! অভিনব ও বিস্ময়কর হইলেও চক্ষুম্ম।ন মরমী সাধকগণের 

নিকট অর্থপূর্ণ ও গভীর ধ্যানের বিষয়। শ্রীসারদাঁদেবী তাঁহার জীবনদেবতা 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিতেন সাক্ষাৎ শিবাবতার-রূপে এবং শ্রীরামকষ্ণদেবও 

শ্রীসারদাদেবীকে দেখিতেন সাক্ষাৎ শ্রীত্রীভবতারিণীর প্রতিমৃত্তি আগ্যাশকি-রূপে 
এবং শ্রীমাকে যৌড়শীরূপে পুজাই তাহা প্রমাণ করে। শ্রীমা শ্রীশ্রঠাকুরকে 
থর” বা "গুরুদেব, বলিয়াও সম্বোধন করিতেন । তবে শ্রীমা ও শ্রীশ্রঠাকুর 

পরস্পরকে কীভাবে দেখিতেন ও জ্ঞান করিতেন তাহার নিদর্শন দিতে গেলে 

সাধক রামপ্রসার্দের একটি গানের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। গানটি 

হইল-_ 
কে জানে মন কালী কেমন। 

ষড়দর্শনে ন! পায় দরশন ॥ 

তকে মূলাধারে সহম্রারে 

সদ1 যোগী করে মনন। 

কালী পন্মবনে হংস সনে 

হংসীরূপে করে রমণ॥ 
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আত্মারামের আত্মা কালী 

প্রমাণ প্রণবের মতন। 

তাঁর! ঘটে ঘটে বিরাজ করেন 

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা! যেমন ॥ 

মায়ের উদরে ব্রন্ষাগডথণ্ড 

প্রকাণ্ড তা জান কেমন। 

মহাকাল জেনেছেন কালীর মন 

অন্য কেবা জা নে তেমন ॥ 

প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে 

সম্ভরণে সি্কু-তরণ। 

আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না 

ধরবে শশী হয়ে বামন ।+ 

গানটির মর্ম ও তত্বকথা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিলে একটি বুহৎ তন্্গ্রস্থে 

পরিণত হইতে পারে। সাধক রামপ্রসাদও আপনার অসামর্থা প্রকাশ 

করিয়াছেন মহাঁকাঁলী ও মহাঁকালের স্বরূপ নির্ধারণ করিতে । তিনি বলিয়াছেন 

শি শা সশ্ল 

২। (ক) গানটি 'শ্রীশ্রার মকৃঞ্চণীলী প্রসঙ্গ' থেকে ও 'শীরা মপ্রসা দসঙ্গীত' থেকে নেওয়া । 

(থ) “আর মকুষ্চকথা মৃতত' ৫ম খণ্ডে ইহার সাজানে। একটু ভিন্ন রকমের £ 
কে জানে কালী কেমন ॥ 

রঃ ন সু 

আত্মারামের আত্মা কালী 

প্রম।ণ প্রণবের বচন। 

সে যে ঘটে ঘটে বিরাজ করে 

ইচ্ছা ময়ীর ইচ্ছ। যেমন ॥ 

কালীর উদরে ব্রহ্মাগ্-ভাও 

প্রকাণ্ড ত বুঝে কেমন। 

যেমন শিব বুঝেছেন কালীর মন 

অন্য কেব। জানে তেমন । 

না রা 

শ্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 7161)9175 ০01 1৩7712771512716 গ্রন্থে এই গানটির ইংরাজী 

অনুবাদ দিয়াছেন। 
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যে, একমাত্র মহাকাল শিবই মহাকালী শিবাণীর মর্মকথা জানিয়াছেন ও 

উপলব্ধি করিয়াছেন 

শ্রীসারদাদ্বেবীতব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ 

শ্রীরামকষ্জজীবনে দেখা যায়, তিনি শ্রীসারদাদেবীর ভাগবত স্বরূপের সন্ধান 

পাইয়াছিলেন এবং তাহারই জন্য বলিয়াছিলেন £ “যে মা নহবতে বাস 

করেন, যিনি এখন আমার পদসেবা করিতেছেন, তিনিই মন্দিরে শ্রীশ্রীভবতাঁরিণী- 

রূপে পুজিতা।” “শ্রীসারদা সাক্ষাৎ জ্ঞানদায়িনী সরম্বতী।” আর একবার 

ভাগিনেয় হৃদয়কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীসারদাঁদেবী-সন্বন্ধে বালয়াছিলেন £ “দেখ, 
হু, এটার মধ্যে (নিজের শরীর দেখাইয়ণ ) যে আছে, পেযদি ফোঁস করে 

তাহলে বাঁচলেও বাঁচতে পারিস, কিন্তু ওর মধ্যে (শ্রীমাকে দ্েখাইস়্! ) যে 

আছে সে যদি ফোঁপ কবে তাহলে তোকে কেউ বীচাতে পারবে ন।” শ্রীমা 
যে সাক্ষাৎ মহাশক্তিম়ী দেবী শ্রীশ্রীঠাকুর সে” কথারই ইঙ্গিত দিয়াছিলেন 

হদয়নাথকে | তাহাছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার সহিত নিজের অভেদভাবের 
কথাও বহুবর বনহুভাবে বলিয়াছেন। সেইজন্য বলিতে হয় যে, সাধক 

বামপ্রসাদের মতো শ্রীরামরুষ্দেব নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন, কালী পদ্মবনে হংস 

সনে হংসীরপে করে রমণ | মুলাধারশায়িণী কুলকুগুলিনী কামকল! হংসী চক্কে 

চক্রে-পন্মে পদ্মে (01595) নিজেকে প্রকাশ করিয়া ও জ্ঞানের পরিধিকে 
পূর্ণ করিয়] পরিশেষে যেমন সহলার-পদ্মবনে সচ্চিদানন্দরূপী পরমশিবের সহিত 
আপন সত্তা মিশাইয়া দেন, তেমনি মহাশক্তি ও চৈতন্তরূপিণী শ্রীমা সারদা 

আপনার মাধুর্ষময়ী মহিমা লীলার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে করিতে 
পরমহুংসরূপী সচ্চিদানন্দ-শ্রীরামকষে আপনাকে মিশাইয়া দেন। এই তত্ব 
পরমরহম্তময় ও দুজ্ঞেয়। সেইজন্য রামপ্রসাদ বলিয়াছেন £ “আমার মন 

বুঝেছে, প্রাণ বোঝে না”। অর্থাৎ মন বা বুদ্ধি (11611500 দিয়া পরমবোধির 
(111601690) স্বব্ূপকে বোঝা যায় না, বুঝিতে হইলে প্রাণের সহায়তা গ্রহণ 
করিতে হয়। প্রাণই প্রজ্ঞা জ্ঞানান্থভৃতি । জ্ঞান অনুভূতিরই স্বরূপ । কালীতত্ব 
বা মাতৃতত্ব অথবা শ্রীসারদাঁদেবীতত্ব বুঝিতে ও উপল্দ্ধ করিতে হইলে 

প্রাণের বা বোধির সহায়তা গ্রয়োজন, মন বা বুদ্ধি সেখানে অচল ও পঙ্গু। 

মনের বুঝাবুঝিতে অনেক সময় সংশয় বা সন্দেহ থাকে, তুই প্রাণ বা বোধির 
সাহায্যে তত্বের নির্ধারণই ভ্রম-প্রমাদশুন্য যথার্থ হয়। সাধক রামপ্রসাদেরও 
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অভিপ্রায় যে, শিব-শক্তিতত্ব বুঝিতে বা হংস-হংসী-রহস্ত ভেদ করিতে হইলে মন- 

বুদ্ধির পারে প্রাণের অনুভূতির প্রয়োজন। ঠিক সেইরূপ শ্রীসারদাতত্ব কিংবা 
শ্রীরামকৃষ্-সারদাতত্ব অনুধাবন করিতে হইলে প্রাণের প্রসন্নতার সাহাষ্য 

লইয়া বোধি বা প্রজ্ঞালোকের পথচারী হইতে ইইবে। 

প্রীরা মপ্রসাদ, শ্রীরামকৃঞ্চ ও শ্রীরা মকুষ্দর্শন 

শ্রীরামকৃষ্দেব সাধক রামপ্রসাঁদের রচিত গাঁনই বেশীরভাগ সময় গান 

করিতেন, আর গাঁন করিতেন শক্তিসাঁধক কমলাকাস্ত, রাজ রামরুষ্ণ (রাণী 
ভবানীর পুত্র) প্রভৃতির ৷ সাধক রামপ্রসাদ ছিলেন শ্রীরামরুষেরর উত্তরস্থরী ও 

অধ্যাত্সাধনপথে প্রাণদীপ্ত প্রেরণার কেন্দ্র। রামপ্রসাদ ও রামকষ্ণের মধ্যে 

কাল-ব্যবান আহ্ুমানিক ৬২ বৎসর, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্তদেবের মহাসমাধির 

আন্নুমানিক ৩০২ বৎসর পরে রামপ্রসাদের আবিঙাব। গিরিজাশঙ্কর রায় 

চৌধুরী দেশবন্ধু চিত্তরপ্জনের অভিমতের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াঁছেন £ “যেমন 
দেখ, চণ্ডীদাঁস স্থুর, তারপরেই শ্রীচৈতন্ত সেই স্থুরকে প্রাণময় করিয়া জীবস্তরূপ। 

ঠিক তেমনি রামপ্রসাঁদে সুরু, আর তার পরেই রামপ্রসাদের স্থ্র অন্ধযায়ী 

শ্রীরামরুষ্ণের বপ। * * যাহা রামপ্রপাদে স্থর, তাহাই শ্রীরামকৃষে রূপ ।” 

( শ্রারামরু্জ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষপ্রসঙ্গে* ১৯৬১১ পৃ” ২৬ )। 

প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামরুষদেব তাহার অধ্যাত্বসাধন1 বা শক্তিসাধনার সময়েই শুধু 

নয়, জীবনের সকল সময়েই মাতৃতত্বসাধক রামপ্রসাঁদকে স্মরণে রাখিয়া ছিলেন এবং 

সেইজন্য রাঁমপ্রসাঁদের গানে কাঁলীর বিশ্বমোহিনী বূপ ও কালীতত্বের মহিমাময় 
আদর্শ ও চিন্তাকে তিনি আপনার জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ 

কালী-্রন্মকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়। সকল ধর্মাধর্মের পারে গিয়াছিলেন 
সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে দ্বৈতের অতীত হইতে পারেন নাই । দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে 
সাধনার সময়ে শ্রীরামকষ্চ প্রারই রামপ্রসাদের কথা বলিতেন। পৃজ্যপাদ 

স্বামী সারদানন্দ মহারান্ তাহার '্ীশ্রীরাঁমকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে শ্রীরামকষ্ণের 
আপন মন্তব্যের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন : “এই সময়ে (সাধনার সময়ে ) 

একদিন তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) গান শুনাইতেছিলেন, এবং তাহার (কালীর ) 

দর্শনলাভের জন্য নিতাস্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন। 

বলিতেছিলেন, “মা, এত যে ডাকছি, তার কিছুই কি তুই শুনছিস্ 'ন1? 

রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস আমাকে কি দেখা দিবি না?” সত্যই 
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দিব্যোন্মাদের মতো প্রীরামক্চ কোনদিন বা কাতর হইয়া চক্ষের জলে বক্ষ 
ভাসাইয়। ও ঘাসে মুখ ঘসড়াইয় শ্রীশ্রীভবতারিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, 

“মা, আর একদিন চলে গেল, রাঁমপ্রসাঁদকে দেখা দিলি, আমায় দেখ! 

দিলি ন1? দেখা যায়, সাধক রামপ্রসাঁদ শ্রীরামরুষের ম্মরণপথের যেন 

চিরসহচর ছিলেন। 

শ্রীরামকষ্ণদেবের মাতৃতত্ব ও দর্শনদৃষ্টি অনেক পরিমাণেই সাধক রামপ্রসাদের 
মাতৃতত্ব ও দর্শনচিস্তার সমতুল্য বল! যায়, কিন্তু প্ররুতপক্ষে সমান নয়; 
কেননা! শ্রারামরুষ্ণের মাতৃতত্ব অথযব্রন্মতত্বেরই প্রতিচ্ছবি, আর সাধক 

রামপ্রসাঁদের কালীব্রক্ষতত্বে মায়াবরণের কিছুটা স্পর্শ থাকায় ( কাঁলীরূপের 

প্রতি তাহার একান্ত আকর্ষণ ও মমতা! থাকায় ) তাহাকে অছয়তত্বরূপে গ্রহণ 

কর! সমীচীন নয়। অবশ্ঠ এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার স্থান এখানে নয়। 

তবে সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে বলা যায়, সাধক রামপ্রসাদ মেখানে তাহার 

আরাধ্য! দেবী জগদীশ্বরীকে বলিতেছেন, 

এবার কালী তোমায় খাব। 

(খাব খাব গো মা দীন-দয়াময়ী )। 
ছি শী ১ 

এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, 

দুটোর একটা করে যাব 

থাব খাব বলি মাগো, উদরস্থ না করিব, 

এই হৃদিপন্মে বসাইয়ে 

মনোমানসে পুজিব ॥ 

সেখানে আমি-তুমি'-র বিভেদহীন আত্মসমর্পণের মধ্যে একটু “কিন্ত 

রূপের ব্যবধান আছে। রামপ্রসাদ একেবারে সাঁকার-রূপকে উদরস্থ, বা বিলুপ্ত 

করিয়। নিরাকার ও নিগু ণ-বূপে ডুবিয়া যাইতে ইচ্ছুক নন। তিনি “কালী-বক্গ 

জেনে মর্ম, ধর্মীধর্ম সব” পরিত্যাগ করিলেও নিবিকল্প-সমাধিতে আত্মস্থিতি 
অপেক্ষা মহাঁকাঁলীরূপিণী জগদীশ্বরীকে সাকার ও সগ্তণ ভাবে (সবিকল্পক জ্ঞান 

লইয়া ) হদিপন্মাসনে বসাইয়া পূজা করিতেই অভিলাঁষী এব সেইজন্য অহ্বৈতান্্- 
ভূতির কিংবা নিবিকল্প-সমাধির সমতলে দীড়াইয়া রামপ্রসাদের মাতৃতত্ব 

ঠিক অযব্রক্ষবাদের দাবী করিতে পাঁরে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্ 

সগ্ুণ ও সাকার- নিগুণ ও নিরাকার এই ছুই বূপকে লইয়া পূর্ণ ও অথগ্ড। 
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শ্রীরামকৃষ্রর ব্রহ্ধতত্ব বা মাতৃতত্বের সর্বগ্রাসী অনস্তপ্রসারী বূপ মায়াতীত ও 

মায়াবিলাসী সকল অরূপ ও রূপকে লইয়াই সামগ্রীকভাবে পূর্ণ ও অখগ্ড। 
শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্বের এই সামগ্রীক রূপে শিবও আছেন, শক্তিও আছেন, 

নিরুপাধিক ব্রহ্মচৈতন্যও আছেন, সোপাধিক ব্রহ্মচৈতন্ঠও আছেন, আবার সেই 

মাতৃতত্ব শিব-শক্তি এবং নিরুপাধি-সৌপাধিক এই দন্দসত্বাবিহীন বা দ্বৈতাদৈত- 

বিবঙ্জিত হইয়াঁও বর্তমান আছে। 
মোটকথা শ্রীরামকৃষের ব্র্মময়ী ম] ব1 মাতৃতত্ব বিশ্বরূপে বা জীব-জগদ্রূপেও 

যেমন প্রকাশমান, তেমনি বিশ্বোতীর্ণ মায়ালেশশূন্য তুরীয়-ত্রন্বরূপেও প্রকাশমান। 
একই বিশ্ুদ্ধতত্ব বা পরমসত্য ছুই রূপে (1 (৮৮০ 0100179 01168116%) প্রতিভাত 

বা! প্রকাশিত হইলেও তাহার দ্বদ্বাতীত ম্বরূপের কোন বিচ্যুতি বা বৈলঙ্ষণ্য 
হয় না। শ্রারামকষ্ণের অছয়্রন্ম বা মাতৃতত্ব-রূপ দর্শন (10121195013 ) তাই 

স্বতন্ত্র ও অভিনব ইহা! আচার্য শঙ্কর-সমধিত মাঁয়াতীত অদয়তত্ব নয়, তন্ত্রনিদিষ্ট 
চনকাকারেত শিব-শক্তিবপ অখণ্ড শিবাছৈত নয়, কিংবা আচাধ রাঁমান্জ- 

প্রতিপাদিত গুণ-গুণী বা বিশেষণ-বিশেশ্বযুক্ত বিশিষ্টাদৈতও নয়, পরস্ত সাঁকার- 
নিরাকার ও সগুণনিগুণ অথবা সোপাধিক-নিরুপাধিক দুই ব্রহ্মরূপকে লইয়াই 

এক, অথণ্ড ও অছৈত। শ্রীরামকৃষ্জদেব বলিয়াছেন, যিনি নিগুণ মায়ার অতীত, 
আবার তিনিই সগুণ হইয়া জীবজগৎ ও চতুধিংশতি তত্বরূপে প্রকাশমান । 

নিত্য ও লীল। সাধারণত পৃথক বলিয়! মনে হইলেও স্বরূপত এক ও অভিন্ন, 

কেননা ধাহারই নিত্য, তাহারই লীলা) যেমন স্থির-সাঁপ ও চলা-সাপ, সাপ 

বা সর্প দুই নয়-_-এক, কেবল সপের স্থিরতা ও চলমান্তা-রূপ প্রকাশসতা 

পৃথক বলিয় প্রতীত হয় ।ৎ 

৩1 এখানে ত্্শাস্ত্রের অমবাদ-সম্বন্ধে আরও কিছু বলা প্রয়াজন। ওর শশিভৃষণ দাশগুপ্ত 

তাহার 'ভারতের শক্তিসাঁধনা ও শাক্তসাহিত্য' গ্রন্থে এসম্বন্ষে যাহা মন্তব্য করিয়াছেন তাহাই 

উদ্ধাত করিলীম। তিনি লিখিয়াছেন, তত্্শাস্ত্রের (তাহা হিম্লুহৌক বা বৌদ্ধ হৌক অথব। হিন্দুর 
মধ্যে বৈধব হোৌক বা শৈব হোক বা শীত হোক ) মুল-দার্শনিক দৃষ্টি হইল অদ্য়বাদ। পরমসত্য 

অছয়ন্বপ। কিস্ত এই অদ্বয়তত্ব শুধু ছয়ের অভাব নয়__-তাহ। দ্বয়ের মিথুনতত্ব, দ্বয়ের নিঃশেষ- 

সমরসতা, যে দ্বয়ের সমরসতাঁয় অদ্ধয়সিদ্ধ হিচ্দুতত্বমতে দয়ত্ত্বই হইল শিব্তত্ব এবং শতিতত্ব_ 
একই উৎসের যেন দুইটি ধান । * * দার্শনিক ভাষায় শিবতত্ই জ্ঞাতৃত্ব-শক্তিতত্বই জ্ঞেয়ত্, শিবই 

পরমসন্কুচিত বিন্দু শক্তিই পরম-প্রসারত। নাদরূপিণী। 
৪। এ'সন্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। ভূমিকাঁলেখক-লিখিত 2 ০5105 1০ £116 002071515 

০1159 ০1 ৩9051 10116092182095 গ্রন্থে দ্রষ্টব্য 



২ বিশ্বর্পিণী মা লারদা 

শ্রীসারদাদেবী-সন্বন্ধে স্বামী অভ্দোনন্দ 

শ্রীপ্রীরামরুষ্তপু'খি-রচক্রিতা শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার সেন শ্রীশ্রীরামরুষ্ণ-মহিমা+- 

গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্দেবের উক্তির উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন : 

“বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, 

ঘটের নাশকে মরণ বলে। 

শৃন্তেতে পাপ পুণ্য মান্ত 

গণ্য ক'রে সব খুয়ালে। 

“বাম্পের যেমন স্থলাঁবস্থা-_-মেঘ, জলকণা, জল, বরফ তেমনি মহাঁকাঁশের 

স্থলাবস্থা পঞ্চভৃত। আবার এ" পঞ্চভূত পঞ্কীকৃত হয়ে জীব-জগৎ হুক্ম থেকে 

স্থুল, স্থল থেকে স্ুক্ক্স যেমন, তেমনি নিত্য খেকে লীলা ও লীল! থেকে নিত্য। 

ক * তিনি (পরমহংসদেব ) আরও একটি বড় সুন্দর কথা বলতেন- ধাঁ 

লীলা, তাঁরই নিত্য । এজন্য ঠাকুর শঙ্করের মতো জীব-জগৎ মিথ্যা -একথা 

বলেন নি। তবে শঙ্করের মতকেও উড়িয়ে দেন নি” (পণ ৭৪ )। 

“শেষকথা--যিনি সাকারে, তিনিই নিরাকারে। সাকার নিরাকার দুই-ই 
তিনি। এ” ছুই ছাড়া আরও যা-কিছু আছে-_তাঁও তিনি। একটি বই তো 

জার দৌসর। জিনিস নেই, স্থৃতরাঁৎ যতই রকমারি কথা শুনেই, যত রকমারি 
দেখেছ, সব সেই তার, সকলেই সেই তিনি। যিনি আধার, তিনিই আধেয়। 

যিনি অছ্ৈত, তিনিই দ্বৈত। ৈতাছৈত দুই সে একেরই খেলা।” 
( পৃ” ১০৬ )। 

একজন ভক্তকে লিখিত শ্রীমৎ শ্বামী অভেদাঁনন্দজীর একটি পত্রে (১২৩ 
১৯৩২ তারিখে লেখা ) দেখি, স্বামী অভেদানন্দ মহ্নারাঁজ লিখিয়াছেন £ “তুমি 

প্রশ্ন করিয়াঁছ-_-শ্রীসারদাদেবী কে এবং কেন তীহার মন্ত্র দিয়াছি ইত্যাদি? 
তাহার উত্তর, শ্রীমার নিকট প্রার্থনা করিলে ধ্যানের সময় তিনি বুঝাইয়া 
দিবেন। রামপ্রসাদ গাহিয়াঁছেন £ “কে জানেরে কালী কেমন ? ফষড়দর্শনে না 

পায় দর্শন' ইত্যাদি। তাহাকে বুঝিতে গিয়া শিব পাগল হইয়া- 
ছিলেন। 

সাকার সাধকে তুমি মা সাকারা, 

নিরাকাঁর-উপাঁসকে নিরাকারা, 

কেহ কেহ কর়, ব্রন্ধ জ্যোতির্ময়, ». 

সেও তুমি তারা ত্রিকালবতিনী ॥ 
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যে-অবধি যাঁর অভিসন্ধি হয়, 

সে-অবধি সে পরব্রহ্ধ কয়; 

তৎ্পরে তুরীয় অনির্বচনীয়, 

সেও তুমি তারা ভ্রিলোৌকব্যাপিণী ॥ 

“ইহা বুঝিতে পারিলে শ্রীসারদাদেবীকে চিনিতে পারিবে! কেবল 
11151160 দিয়া বুঝিতে পারিবে না। যেরূপ অগ্নি ও তাঁহার দাহিকাঁশক্তি 

অভিন্ন, সেরপ ব্রহ্ম ও মায়া, শ্রীঠাকুর ও প্রীসারদাদেবীও অভিন্ন । যায়! সেই 

পরমেশ-শক্তি, বিছ্যা। ও অবিদ্যারূপিণী, অর্থাৎ শুদ্ব-মন ও অশুদ্ব-মন-বূপে আমাদের 

মধ্যে প্রকাশমান হন । অবিগ্ভার ছুই শক্তি (আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি) আছে। 

ত্বমেকা প্রকৃতি ব্রন্ম-আচ্ছাদিনী, 

মহামায়া-রূপে ত্রিজগত-মনমোহিনী | ইত্যাদি 

শ্রীসারদাদেবীর কপা না হইলে সংসারের মায়া মোহ কাঁটে না, বিবেক- 

বৈরাগ্য আসে না এবং জ্ঞানচক্ষ খোলে না, সেইজন্য তাহার উপাসনা 

৫। এখানে সাধক রাঁমপ্রসাদের গানের 'আমায় মন বুঝেছে, প্রাণ বোঝে না” অংশের অর্থ 
সুম্পষ্ট। ব্রহ্মবন্ত অবাঁঙমনসৌহগে[চর,_ব।ক্য ও মনের (বুদ্ধির ) ধারণীর অতীত । যথার্থ উপলব্ধির 
জন্য তাই প্রীণ ব! প্রজ্ঞারপ আলোকের প্রয়ৌজন। প্রাণ ঈশ্বর ও মন হিরণ্যগর্ভ। মায়াধীশ 

ঈশ্বরচৈতন্যের উপলব্ষিতেই মাঁয়াতীত বিশুদ্ধচেতন্যের উপলব্ধি সম্ভব, কেননা চৈতন্যাংশে ঈশ্বর ও 

মায়ানিমুক্ত তুরীয়-ত্রঙ্গ এক ও অভিন্ন । 

্রহ্মবস্ত মন-বুদ্ধির অগোঁচর হইলেও শ্রীরামকুষ্ণদেব বলিয়াছেন ত্রন্গ শুদ্ধমনের গোচর। শুদ্ধমন 

বা! শু্ধবুদ্ধি ও শুদ্ধচৈতন্য একই। ীন্রীরামকুফপু'থি'-রচয়িত| অক্ষয়কুমার সেনের '্রীশ্রীরা মকৃষণ- 
মহিমা" হইতেই উদ্ধ ত করিয়া বলি “শ্রীশ্রীঠাকুর গাহিতেন, 

মজলে। আমার মন-ভ্রমরা গ্যামাপদ-নীলকমলে, 

সং সং ১৫ 

ভ্রমর কাঁলে। চরণ কালে! কালোয় কালে! 

মিশে গেল। - প্রভৃতি 

“মন যখন গ্তামীপদ-নীলকদলে মজে, তখন সে মন চৈতন্তাবস্থ। প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তখন আর 

তার মন নাম থাঁকে না, তখন তার নাম শুদ্ধমন বাঁ চৈতন্য। এখন তার পূর্বেকার বর্ণ ফিরে 
গিয়ে শ্ঠামার পায়ের যে বর্ণ সে ব্ণ হয়ে গেছে। আবার এদিকে ম চৈতগ্ময়ী, সে চৈতন্যময়ীর 

সঙ্গে মনচৈতন্ত সমজাতি হওয়াবশতঃ কাঁলৌয় কালে! মিশে গেল এবং এ' মিলনে সব গোল মিটে 

গেল, সংসারের খেল! ফুরালে। এবং তত্ধে তত্ব এক ঠাই হল।” -(এ দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ” ৭২)। 

সুতরাং শ্রীরামপ্রসাদের “মন বুঝেছে, প্রাণ বোঝে না" কথার মধ্যে মন খন প্রাণে রূপান্তরিত 
হয় তখন মনের অক্ষমত। প্রাণের সামর্থ্য পরিণত হয় ও তখনই তন্তবোপন্ীন্ধির দ্বার উন্মুক্ত হয়। 
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আবশ্তক। তীহার রূপা হইলে তিনি (শ্রম! ) শ্রীঠাকুরকে (শ্রীরামকষ্ণদেবকে ) 

দেখাইয়া! দিবেন । সেইজন্য (শ্রীমাঁর ) কৃপা প্রার্থনা করা আবশ্যক ।%৬ 

শ্রীমা সারদাদেবীর ষথার্থ রূপের ব' শ্বরূপান্ভূতির ক্ষেত্রে স্বামী অভেদানন্দ 
মহারাজও কপার কথা বলিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তের সাধনায় জ্ঞানবিচারের 

দ্বারা ব্রহ্মতত্ব নির্নীতি হইলেও ব্রহ্মময়ী মহাঁশক্তির জ্ঞান লাভ করিতে 
হইলে কৃপা ও শরণাগতির প্রয়োজন আছে এবং এই কুপাভিক্ষা অবৃষ্টের বা 
প্রারন্ধের (07০51061505) উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বরং পুরুষকার- 

সহকুত ভক্তিসাঁধনার উপর | পুনরায় এই ভক্তিসাধন! বা! ভক্তিযে'গ জ্ঞানসাধন। 
বা জ্ঞানযোগের মোটেই অন্তরায় নয়, বরং অনুকুল বা সহায়ক | 

মাতৃতত্বের অনুধাবন ভাবের বিষয় 

সত্বস্ত-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার ও জানার প্রবৃত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রপত্তি বা 

শরণাগতির ভাব সাধকের মধ্যে থাকিলে দুজ্ঞের় অধ্যাত্মতত্বের মর্মভেদ কর! 

সম্ভব হয়। শ্রীরামকষ্ণ-সারদাতত্ব সেইব্ধপ সাধারণত ছুজ্ঞেয়, সেইজন্ত কোন 

একটি ভাবকে ( সখ্য, দাস্ত, বাৎসল্য, মধুর, সন্তান প্রভৃতি ভাব ) আশ্রয় করিয়া 
তত্ব জানিবার চেষ্টা করিলে জ্ঞানীলোক প্রকাশিত হয়। সাধক রামপ্রসাদ 

তাই বলিয়াছেন, 

মন কি তত্ব কর তারে যেন উন্মত্ত আ্বাধার-ঘরে । 

সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, 

অভাঁবে কি ধরতে পারে ॥ 

অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তি সাঁরে। 

ওরে, কোঠার ভিতর চোর-কুঠাবী, 

ভোর হলে সে লুকাবে রে॥ 
স্ সং ্্ 

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ব করি ধারে। 

সেট! চাঁতারে কি ভাঙ্গবে! হাঁড়ি, 

বোঝ না রে মন ঠারেঠোঁরে ॥ 

৬। পত্র-সংকলন (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিক।ত৷ হইতে প্রকাশিত )। কল্যাণীয়! শ্রীমতী 

গুরাদেবীও ভাহার এই গ্রন্থে "শ্রীমা সারদা ও স্বামী অভেদানন্দ; প্রসঙ্গে এই পত্রের উল্লেখ 

করিয়াছেন। 
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কোন ভাবকে আশ্রয় করিয়া তবে সাধন-জগতে তত্ব-উপলব্ধি করিবার জন্য 

যত্ববা চেষ্টা করিতে হয়। রামপ্রসাদ সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই সন্তাঁন- 

ভাবকে আশ্রয় করিয়! শরীরগুহায় ( কোঠায়) ছুজ্ঞেয় চৈতন্যময়ী মহাঁকালীর 
স্বরূপ ও তত্ব বুঝিবাঁর চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং জীবনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। 

শ্রীসারদা-মাতৃতত্ব অথবা শ্রীরামকষ্ণ-সাঁরদা-জীবনতত্বসাগরে অবগাহন করিতে 

হইলে শশী বা বৃত্তিচঞ্চল মনকে বশীভূত ও কেন্দ্রগত করিতে হুইবে এবং বুদ্ধি- 

বিচারের চাতুর্যকে স্তব্ধ করিয়া শরীর কোঠার গহনরাঁজ্যে প্রবেশ করিতে হুইবে 
কোন ভাবকে আশ্রয় করিয়া, তবেই সেই ভাব পরিপরু ব1 সমদ্ধ হইয়া দ্ধপে ও 

রসে তত্ব ব সত্যোপলব্ধির আকারে ভক্ত-সাধকের নিকট ধরা দেয়-_“হলে 

ভাবের উদয় লয় যে যেমন, লোহাকে চুম্বক ধরে”। শ্রীসারদাদেবী মহাশক্তি- 
রূপিণী বিশ্বজননী, স্থতরাঁ এই অপাথিৰ শ্রীপারদামাতৃতত্ব বুঝিতে হইলে 
অভাবের পরিষর্তে ভাবের মধ্য দিয়া, নেতিভাব ত্যাগ করিয়! ইতিমুখে সম্ভান- 

ভাবকে আশ্রয় করিস! করুণাময়ী শ্রীমার শরণাগত হইলে তিনি কৃপা করিয়া! 
আপন স্বরূপ ভক্ত-সম্তানকে বুঝাইয়া দিবেন। শ্রীরামরুষ্-লীলাসঙ্গিনী 
শ্রীসারদাদেবীর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে তাই তাহার দেবীত্ 

ও বিশ্বমাতৃত্বের মাধুর্য বুঝিতে হইবে, কেবলই লীলাচঞ্চল জীবনচরিত্রের সহিত 
' পরিচিত হইলে হইবে না। এই পরিচিতি বা জ্ঞানতত্ব রহম্তপূণ ও গোঁপনীয়, 

ইহা চাতারে? ব৷ সর্বসমক্ষে হাড়ি ভাঙ্গিবার বা প্রচার করিবার সামগ্রী নহে। 
সাধক রামপ্রসাদ এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দৃবিজ্ঞেয 
মাতৃতত্ব ভাবের সাহায্য লইয়া ঠারেঠোরে বা ইঙ্গিতেই বুঝিতে হইবে। এই 
ইঙ্গিতে বুঝিবার জন্যই প্রণব-রূপ বাচক বা প্রতীকের সাহায্য লওয়! হইয়াছে 
ছুজ্েপ্ন তত্ব নিগুণ-ব্রক্ধকে বুঝিবাঁর বা! উপলব্ধি করিবার জন্য । 

শ্রীরামকষের মাতৃতত্ব ব৷ ব্রহ্গতত্রে স্বরূপ 

শ্ররামকৃষ্ণের মাতৃতত্ব ও ব্রহ্ষতত্ব-সন্বন্ধে পূর্বে সামান্তভাঁবে আলোচিত 
হইয়াছে । তবে মাতৃতত্থক বিভিন্ন শাস্ত্রে বা ধর্মগ্রন্থে বিভিন্নভাবে কল্পনা করা 

হইয়াছে। অন্ত্রশান্ত্ে যাহাঁকে মাঁতিতত্ব বা শক্তিতত্ব বলে, তাহাকেই ভিন্ন নামে 

সাংখ্যদর্শনে পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকতত্ব ব1 প্ররুতিতত্ব, গীতায় পুরুযোত্তমতত্ব বা 
ঈশ্বরতত্ব, ভাগবতে ও শক্তিশাঙ্ক্রে প্রেমতত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ঞবশাস্তে রাধ!তত্ব বা 
শ্রগৌরাঙ্গতত, বেদান্তে ব্রহ্মতত, ঈশ্বরতত্ব ও পুরাণে নারায়ণতত্ব বলা হুইয়াছে। 
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নামে, আচারে, সাধনায় ও অনুভূতিতে পার্থক্য থাকিলেও পরমতত্বে কোন ভেদ 

নাই এবং একথাই নবযুগনায়ক ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেব স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন।' 

তাহ! ছাড়া সকল ধর্মমতের সাধন করিয়। শ্রীরামকষ্জদেব উপলব্ধি করিয়াছিলেন 

মত ও পথ (সাধনা ) পৃথক পৃথক হইলেও লক্ষ্যবস্ত এক ও অদ্বৈত। সেইজন্য 

তিনি প্রচার করিয়াছিলেন--'যত মত তত পথ”। কিন্তু যত মত তত পথ' এই 

সত্য-সিদ্ধান্তের দ্বার আমর] এই অর্থ করিব না যে, সকল ধর্মমত ও শাস্ব- 

সিদ্ধান্তকে এক (5৮110155129) করিয়া! অথণ্ড একটি মতে বা! সিদ্ধান্তে (সত্যে) 

উপনীত হওয়া, পরন্ত ইহার অর্থ হইল ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত ও সাধন্ ৪10277905 

পথ এবং তাহারা একই পরমার্থতত্বের বা সত্যের উপলব্ধি করায়। তাই 

শ্ররামকষ্ণদেব যেমন যাঁতৃতত্ব বা শক্তিতত্বের সাধক ছিলেন, তেমনি ছিলেন 

ভক্তিতত্বের, যোগতত্বের ও অছয়ব্রন্মতত্বের সাধক | তাহাঁরই জন্য কোন একটি 

নির্দিষ্ট পথের ও তত্বের তিনি সাধক ছিলেন বলিলে ভূল করা হইবে। সেজন্য 

সকল সাধনায় সিদ্বিলাঁভ করিয়া বা সকল সাধনায় একই সত্য ও অদ্বমতত্বের 
উপলব্ধি করিয়! মায়াম্পর্শের অতীত হইয়াও যখন মায়ার সংসারে পুনরায় 
নামিয়া আসিলেন তখন শ্রীশ্রীভবতারিণীকে তিনি বলিলেন £ “মা আমায় ভাবমুখে 
রাখ” % “মা আমায় রসে-বশে রাখত । সুতরাং ভাবমুখে থাকিয়া শ্রীরামরুষ্ণদেব 

গুনরায় মাতৃতত্বের আম্মা দনভূমিতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন “লোকসংগ্রহ” 

বা মানবকল্যাণসাধন করিবার জন্ত ইহা! পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এই 

মাতৃতত্বের আম্বাদনভূমির সহিত পরমতত্বদৃষ্টির দিক দিয়া অদ্বৈত্রন্ধা সুভূতির 
কোঁন বিরোধ নাই, শ্রীরামকষ্ণের এই শক্তি বা সগ্তণ-সাকার-ব্রক্ষতত্বের সহিত 

শিব বা নিগুণ-নিরাকার-ব্রক্ষতত্বের কোন বিরোঁধ নাঁই, কেননা একই নিলিপ্ত 
মায়ালেশশৃন্ত তুরীয় বা চতুর্থ ব্রহ্মচৈতত্যই শিব-শক্তি হুইস্া, সাকার-নিরাকার বা 
সগুণ-নিগু ণ হইয়া, অথব। ঈশ্বর ও জীব-জগৎ হইয়া প্রকাশ পান। শ্রীরামকৃষ্ণের 

মাঁতিতত্বের সহিত সেইজন্য বেদান্তের অছয়ব্রন্ষতত্বের কোনদিনই বিরোধ নাই। 

তবে এইকথা ঠিক যে, মাতৃতত্ব বা পরমীপ্রকুতিতত্বের মধ্যে গুণত্রয় বা 

ভ্রিগুণাত্মিকা মায়ার স্পর্শ থাঁকেই-_যদিও সেই মায়া বা শক্তি মহামাঁয়া-রূপে 

সাঁধককে মুক্তির পথ দেখাইস্্রা দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্ব, ক!লীতত্ব ব! শক্তিতত্ব 

তাই মায়াবিলাঁপী হইলেও মুক্তি ও অভর়দায়িনী। এই মাতৃতত্বের প্রিচয় 

দিতে গিয়া সাধক কমলাকাস্ত ভিন্নভাবে পুরুষ-প্ররতি বা শিব-শক্তির অভেদ 

ত্বব্ূপের পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন, 



জাননারে যন পরমকা রণ 

শ্তামা ( ম1) শুধু মেয়ে নয়। 

মেঘের বরণ করিয়া! ধারণ 

কখন কখন পুরুষ হয় ॥ 

যেরূপে সে জন করয়ে সাধন 

সেই রূপে তার মানসে রয়।-_ প্রভৃতি 

পুরুষ ও প্ররুতি কিংবা শিব ও শক্তি নামভেদ ও রূপভেদ মাত্র। স্বরূপে 

একই, তবে বিশুদ্ধ অদ্ব়চৈতন্ত নিজেকে মহামায়া, পুরুষ, প্রকৃতি, শিব, শক্তি ব! 
মাতৃতত্বরূপেও প্রকাশ করেন। 

তন্বানুভূতির বিচিত্র ক্ষেত্র ও সাধন! 

তত্বা্ুভূতির স্তর বা ক্ষেত্র বিভিন্ন এবং এই বিভিন্নত1 অনুভূত হয় ভিন্ন ভিন্ন 

চিন্তা, ভাবনা বা সাধনার জন্য । অদ্বৈতবেদান্তে তুরীয়, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও 
বিরাট এই চারিটি চৈতন্য বা জ্ঞান!হুভৃতির ক্ষেত্র । এই ক্ষেত্র বা স্তরগুলির মধ্যে 
অহথ্যত বিশুদ্ধচৈতন্ত এক ও অভিন্ন ; অথবা বল? যায়, তুরীয় বা চতুর্থ (৮:৪5 
০0:0158) বিশুদ্ধ ( মায়ালেশশৃন্য ) স্বপ্রকাঁশ চৈতন্যের সহিত ঈশ্বর, হিরণাগর্ড 
ও বিরাট এই চৈতন্য বা জ্ঞানস্তর-তিনটির কোন ভেদ বা বিরোধ নাই, কিন্তু এই 

তিনটির প্রতিটির সঙ্গে পরম্পরের ভেদ বা বিরোধ আছে! তত্তে মাতৃতত্বানুভৃতি 

তখনই সম্ভব হয়, যখন জীবাত্ব! ও পরমাত্মার--শক্তি ও শিবের মধ্যে সামরস্থা 

প্রতিষ্ঠিত হয়! বেদাস্তে ব উপনিষদে আরও পাঁচটি জ্ঞানাহ্ুভৃতির স্তর কল্পিত 

হইয়াছে এবং সেইগুলির নাম অব্ময়কোষ, মনোময়কোষ প্রাণময়কোষ, 

বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষ। আসলে স্থল ও পাথিব অন্নময় ( অঙ্গের দ্বার! 
পরিবধিত ও পরিপুষ্ট ) শরীরের জ্ঞান হইতে কীভাবে হুক্ম হইতে হুক্মতর 
কারণসতাজ্ঞানের ভাবনা ও বিচারের দ্বারা সাধক ধীরে ধীরে আনন্দসতায় 

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন পঞ্চকোষের তাহারই জন্য কল্পনা । “কোষ? অর্থে 

আবরণ-যাঁহা জ্ঞানের বা আত্মার স্বচ্ছ রূপকে ঢাঁকিয়া রাঁখে। কিন্ত 

আনন্দময়কোষই জীবনসিদ্ধির লক্ষা নহে, তাহারও উপরে ব৷ তাহাকে অতিক্রম 

করিয়া! সাঁধককে আত্মসতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। দর্শনশীস্্কীর পঞ্চকোষের 

উপদেশ দিয়] অধ্যাত্মপথের সাধককে ক্রমসাধনার ইঙ্গিত দিয্াছেন। 

এই কোষগুলি তত্বাস্থভৃতির ক্রমস্তরবিশেষ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের 



৩২ বিশ্বরূপিণী মা সারদা 

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও উপদিষ্ট হইয়া ভগবতী শ্রীসার্দাদেবী আত্মার সকল আবরণ 

ভেদ করিয়! নিধিকল্প-সমাধিরপ ব্রহ্গজ্ঞানে বা ম্বরূপসত্তায় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। 

পাশ্চাত্য দর্শনে চেতন (০0115610115 ), অবচেতন বা অপিচেতন (501- 

00115010015) ও পরচেতন € 5119500119010015 ) এই তিনটি জ্ঞানানুভূতির 

স্তর কল্পনা করা ভইয়াছে। স্বামী অভ্দানন্দ মহারাজ শ্রীরামরুঞ্জদেবের 

পরমান্ভৃতির পরিচয় দিবার সময় ইতরাজীতে শ্বপাঁরকন্সাঁস বা গড্কন্সাস্ 

(511]1১000115010115 বা (০100115010115) অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন । তন্ত্র 

চরমক্জ্র।নাক্রভতির আবার সাতটি স্তর (চক্র বা পদ্ম ) কল্পনা কর হইয়াছে এবং 

সেই স্তরগুলির নাঁম, মুলার ( মূল+ঁআঁপার-19510 10625 ,» স্বাঁধিষ্টান, 

মণিপুব, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহম্ার। মূলাঁধার ও সহআ্ার দুইটি পরম 

স্থানঃ একটিতে আত্মশক্তি অচল ও স্থৃপ্ত ও অপরটিতে তাহ সচল ও 

পূরণজাগ্রত। মধাবর্তী চক্র বা স্তরগুলিতে শক্তি বা জ্ঞানন্চিভূতি ক্রিয়াশীল ব' 
সঞ্চরণশীল। মৃলাধাঁর হইতে জ্ঞানের ( অন্থভৃতির ) ক্রমবিকাশ হইতে হইতে 

সহন্াঁরে পূর্ণবিকাঁশ সাধিত হইয়া থাকে । এই সঞ্চরণশীল জ্ঞান বা অনুভূতির 

জাগরণের পরিপূর্ণ তাকেই শিবশক্তি-সাঁমসন্তয বলে। যোগবাশিষ্টরামায়ণে ও 

ক্ষোন কোঁন উপনিষদে ছয়টি বা সাতটির অধিক চক্র, পদ্ম বা স্তর কল্পিত 

হইয়াছে। | 

বৌদ্ধতন্থনাধনাঁয় মাতৃতত্ব 

বৌদ্ধতন্ত্সাধনাঁয় স্পন্দনাঁন্সিক! শক্তির চক্রে চক্রে বিকাঁশের উল্লেখ আঁছে। 

এই বিকাশ তত্বান্থভৃতিরই ক্রমবিকাঁশ এবং চরম-অবস্থায় তাঁহার পূর্ণস্থিতি 
হইয়া থাকে। বেদান্তের ব্রহ্গাম্ভতি, হিন্দুতন্ত্ের শিব-শক্তির মিলন-সামরন্য 
ও যোগশানম্বের জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন তত্ব বা সত্াম্থভৃতিরই মর্ম 

ও চরমকথা। বৌদ্ধতন্ত্রে শরীরের মধো চাঁরিটি চক্র বা পন্বের কল্পনা আছে। 

নিয্নতম চক্র (জ্ঞানস্তর ৷ হুইল নির্মাণচক্র ও মস্তকে উষ্জীষকমলে মহাঁম্খচক্র 

হিন্দুতত্ববের মূলীধাঁর ও সহক্রার চক্রের পর্যায়তৃত্ত। বৌদ্ধতন্ত্সাঁধনায় শক্তি বা 
শক্তিতত্বের প্রথম জাগরণ ( স্পন্দন ) হয় নির্মীণচক্রের চে'ষট্রিদলসমন্থিত চক্রে 
এবং এ চক্রে আনন্দতত্বের উদ্বোধন হয়। আনন্দ উর্ধগতিতে পরমাঁনন্দে, পরে 

বিরামানন্দে ও পরে (বা পরিশেষে ) সহজানন্দে স্থিতি ও পূর্ণতা লাভ করে। 



ভূমিক! ৩৩ 

লহজানন্দদায়িণী শক্তি বা শক্তিতত্বই বৌদ্ধসহজিয়াতত্ব আনন্দরূপিণী। এই 
সহজানন্দের মধ্যেই চিত্ত বাঁ মনের লয় হয় ও ইহার পূর্ণ-বিলয়েই মহান 

নৈরাত্মদেবীর প্রতিষ্ঠা। এই অবস্থাকে বা তত্বান্তভৃতিকেই আদরিণী 
নৈরোমণিদেবী বলে। শৃন্বাদী বৌদ্ধপাধনার ইহাই শূন্য বা শৃগ্যতত্বাস্থভৃতি। 
এই শূন্যান্ুভূতির রূপ সতাহীনতা (1106111176755 বা 010) নয়, পরস্ত 

পূর্ণমতাব।ন (30:0111155 বা! 07760535) | 

মহাযানী বৌদ্ধসাধকরা মুক্তিময়ী শৃগ্ঘতার সহিত আবার ক্রিয়াচঞ্চল 

মহাঁকরুণার মিলন সাধন করেন। সেখানে শুন্যতা নেতি-বাচক অসন্তাবান 
প্রজ্ঞা” এবং করুণা হইল ইতি-বাচক উপায়? । ডক্টর শশিভৃষণ দাশ গ্ুপ্ত "ভারতের 

শক্কিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য' গ্রন্থে ( ১৩৬৭) লিখিয়াছেন, তাস্থিক বৌদ্ধগণ 

মহাঁযাঁনের এই শৃন্তা ও করুণার মিলনের উপরেই সমস্ত সাধনা শ্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। তাহাদের সাধনা হইল বোপিসব্ব হইয়] বোবিচিতলাভের সাঁপন। * * 

শূন্য তা-করুণাভিন্নং বোৌধিচিত্তং তহচ্যতে',_ শূন্যতা এবং করুণা অভিন্ত্ই হইল 

বোধিচিত্ত। * * বোবিচিত্ততত্বই হইল তন্ত্রের যুগল বা যাঁমলতব্ব। ইহাই মূল 
সামরশ্, ইহাই মিথুনতক। শূন্যতা” প্রজ্ঞারূপিণী ভগবতী ও “উপায়” নিখিল- 

ক্রিয়াত্মক ভগবান। এই ভগবান-ভগবতী-সামরশস্য-রূপ মিথুনতত্ব হইল অদ্বপন- 
বোধিচিগততত্ব। হিন্দুতঙ্ত্ে প্রজ্ঞা ও করুণাকে শিব ও শক্তির সঙ্গে তুলনা করা 
যায়। তবে হিন্দুতস্ত্রোক্ত শিব নেতি-বাঁচক অসতা। নন, তিনি এক্তিণ মতোই 

সত্ভতাবান ও ইতিবাচক চৈতন্ম্বপ। একটিকে অব্যক্ত বা অচঞ্চল ও 

অপরটিকে ব্যক্ত ব! ক্রিম্নাচঞ্চল বল] যায়। 

আমর] শ্ররামকৃষ্খদেবের জীবনে দেখি যে, তন্বসাধনসিদ্ধা ঠভরবী-ব্রাক্মণা 

উত্তরসাধিকা রূপে শ্রীর'মকষ্ণদেবকে পুঙ্থসুপুঙ্খব্ূপে চৌষট্টিখানি তত্বের সাধনা 

করাইয়ীাছিলেন এবং শ্রীবামরু্দেব সহজানন্দ-রূপ নিধিকর্লজ্ঞান লাভ করিয়া 

পুন্রা মায়াময় স্থলজ্ঞানের রাজ্যেই লোকশিক্ষার জন্য ফিরিয়া আসিয়া ছিলেন। 

মহাজ্ঞানরূপিণী শ্রীসারদাদেবীকে তিনি অমানিশায় যোড়ণীজ্ঞানে পূজা করিয়! 

ও ভাহার চরণে জপমাল। সমর্পণ করিরা মাপনার চরমজ্ঞনান্থভৃতির সত্যতা 

প্রমাণ করিয়াছিলেন । আনন্দমষী শ্রীম। সেই সমষে সমাধিস্ক হইমাছিলেন এবং 

এই সমাধির অর্থ হইল শ্রামা তন্ত্রের শিব-শক্তির সামরস্য ও ব্দোস্তের চরম- 
জ্ঞ(নানৃতৃতির রাজ্যে প্রতিষ্জিত হুইয়াছিলেন। শ্রারামকৃষ্ণদেব সেই সময়ে 
শ্রীসারদাদেবীর অধ্য।ত-তর্ধলাধনার উত্তরসাপক হইয়া মাকে মাতৃতবরহস্তের 

গ 
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অনুভূতিতে সাহায্য করিক়্াছিলেন। শ্রীরামকষ্ণদেবের যোঁড়শীপূজ! তাহারই 
প্রতীক (সিম্বল বা সঙ্কেত) মাত্র। শ্রসারদাদেবীকে আপন দিব্যমাতৃতত্বান্থতৃতির 

স্তরে উন্নীত করিয়! শ্ররামকুষ্খ আপনার সহিত শ্রীমার অভিন্নতা প্রতিপাদন 

করিয়াছিলেন। শিবাছৈত ও অদ্ৈতজ্ঞানাঁুভূতির ইহ! চরমকথা। অধ্যাত্ম- 

সাধনার ইতিহাসে অলৌকিক পতী-পত্বীর বা শিব-শক্তির এই সামরন্তসাধনের 
নিদর্শন আর কোথাও পাওয়া যায় না। শ্রীরামরুষ্সাধনজগতে ইহা এক 

অভিনব রহন্তপূর্ণ ঘটনা ও তত্বকথ| | 

শ্রীরামকৃষ্ণের মীতৃতত্ের স্বরূপ 

এই শ্রীরামরুষ্-সারদাতত্ব এবং শ্রীসারদামাতৃতত্বের মর্মকথাও তাই। 

অদ্বৈতবেদাস্তের বিশুদ্ধ জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞে়হীন পরমচৈতত্ত মেরূপ শক্তিকে বাদ 

দিয়া অথবা সম্পূর্ণরূপে শক্তির ভিন্নসত্তাকে ব্রহ্মতত্বের সহিত এক ও অভিন্ন 

করিয়া সার্ক, যোগে ও তন্ে হিন্দু ও বৌদ্ধতগ্ত্রে) সেইরূপ নহে। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও ইহার আভাস দিয়াছেন। কল্যাণীয়! লেখিকাও এই ঘটনার 

উল্লেখ করিয়াছেন “শ্রীমা সারদ! ও স্বামী তুরীয়ানন্দ” আলোচনায় শ্রঠাকুর 
একজন বেদাস্তের পণ্ডিতকে ( দক্ষিণেশ্বরে ) বলিতেছেন, “কিছু বেদাস্ত শোনাও।, 

পঞ্ডিত বেদাস্ততত্ব বুঝাইলে শ্রত্রঠাকুর শুনিয়! বলিয়াছিলেন, “আমার কিন্তু 

বাপু অত-শত ভাল লাগে না। আমার মা আছেন, আর আমি আছি। 

তোমাদের ও বড় বড় জ্ঞনি-জ্ঞেয-জ্ঞাতা, ধ্যান-ধ্যেয়-ধ্যাতা ইত্যাদি ত্রিপুটী প্রভৃতি 

বেশ খুব ভাল । আমার হচ্ছে কিন্ত মা আর আমি, আর কিছুই নাই।” 

সকল সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার পর তত্ব-সম্বন্ধে শ্ররামকুষ্ণদেবের এই শেষ- 

কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের “মা আর আমি, আর কিছু নাই' এই মাতৃসত্তাঙ্গভূতি 

প্রীণমনী শ্ীশ্রীভবতারিণীরই পরমসত্বা ও বিশ্বের সকল আগ্যাশক্কিরূপিণী নারী- 

জাতির ব্বরূপসত্বা এখানে “মা” বা শক্তি সগুণ ব্রহ্মসত্তা বলিয়া প্রতীত হইলেও 

স্থির সাপ ও চলা সাপ* এই এক ও অভিন্ন সর্পসত্বারই মতো ব্রদ্ধাসতা 

হইতে পৃথক নয়। তঙ্কেও শক্তি বা কালী চৈতন্তরূপী শিব বা মহাকাল" 

৭। তস্ত্রে ছুইটি শিবের কল্পনা কর। হইয়াছে-_সদাশিব ও মহাকাল। সদাশিব নিণ্ড৭ ও 

অচঞ্চল এবং শবরূপ শিব এবং মহাকাল তাহার সগ্ণ কিন্তু নিষ্ষি যর রূপ এবং কালী মহাকালের 

সক্রিয় রূপ। ছুই শিবের ধরণীয় সক্রিয়তা অব্যক্ত ও ব্যক্ত-রূপে প্রকাশিত । মোটকথা সদাশিবে 

সত্রিয়তা নাই, মহাকালে সক্রিয়তার উন্মুখতা ও মহাকালীতে তাহা সম্পুর্ণ বাক্ত ও সচ্চল। 
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হইতে অভিন্ন! ও মহাহুথরূপিণী। শিব হইতে শক্তি অভিন্না এজন্য যে, সর্বক্রিয়া- 
শূগ্ত মহাকাল-শিবই আসলে সগুণ ও সচঞ্চল হইন্্া কাঁলী-রূপে আবিভৃ ত, 

সেজন্য তত্দৃষ্টিতে তঙ্ত্রে শিব ও শক্তি এক ও অভিন্ন এবং এই অভিন্নতারূপ 
সামরশ্যান্ভূতিই মাতৃতত্ব | শ্রীরামরুষ্ণদেব এই মাতৃতত্বের কথাই বলিয়াছেন 

একটু ভিন্ন দৃষ্টি লইয়া, কেননা তন্ত্রের (হিন্দু ও বৌদ্ধ) মাতৃতত্ব অদ্বয় বা 
অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহাতে ছুইটি পরমতত্বের চনকাকারে মিলন 

বা মিথুন-রূপ থাকে, কিন্তু শ্রীরামরুষ্ণের মাতৃতত দ্বৈতভাবের অতীত, তাহাতে 
মিথুন-রূপ নাই, আছে এক, অথণ্ড ও অদ্ধিতীয় বূপ--যে রূপ অনুস্থাত সগুণে ও 
নিগুণে, সাঁকাঁরে ও নিরাকারে এবং*্বিশ্বাতীত সতো ও বিশ্বগত সতো। 

শ্ীন্দকুমার তাহার গানে বলিয়াছেন, 

শ্রীনন্দকুমার কয়, তব না নিশ্চয় হয়, 

তব তত্ব 'গুণত্রয়, কাকীমুখ-আচ্ছাঁদিনী। 

শ্রীনন্দকুমার স্থুযুয্নাবত্মের মুখ-আচ্ছাদিনী সত্ব-রিজঃ-তমঃ-রূপিণী প্ররুতিতত্বের 
কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তন্ত্রের প্রকৃতিতত্ব মায়।তীত আবার মায়াগত, কেননা 

তন্ত্রে ভিগুণাত্মিকা প্রকৃতিবপেও মহাকালী প্রকাশিতা, আবার ঠিগুণকে 

অতিক্রম করিয়া শুদ্ধজ্ঞানরূপ শিবের ( মহাকাল বাঁ সদাঁশিব ) সহিত এক বসেও 
সম্পক্ত। শ্রানামকষ্ণের মাতৃতত্ব সেইজন্য তশ্থপিদ্ধান্তগত মাতৃত্ব হইতে একটু 

অতীত । কেননা শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্ব অদৈতত্রক্মতত্বেরই অভিন্ন রূপ এব" সেই 

সর্বানুস্থ্যত পে, তত্ব বা সত্যে অখগ্ডতা! এরূপে বিদ্যমান যে, এক মায়ালেশশূন্য 

তুরীয় ব্রদ্ষচৈতন্যই কখনও নিগুণ ও নিরাকার হইয়া, আবার কখনও সগ্তণ ও 

সাকার হইয়া জীব-জগৎ ও চতুবিংশতিতত্ব-ূপে প্রকাশিত। সুতরাং সত্য 

একটিই, কেবল বিভিন্নরূপে তাহা প্রকাশিত হয়। ততব্বদুষ্টিতে একই চৈতন্য জীব- 

জগং-বূপে প্রতীত, আবার তাহাদেরও অতীত-বূপে প্রতাত। আচাধ শঙ্কর এই 

বহুরূপে বা নানারূপে অথবা! জীব-জগতরূপে প্রকাশমানতাকে মিথ্যা বা অনিতা 

বলিয়াছেন অদৈততত্বকে রক্ষা করিবার জন্য, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, এক ও 

অদ্বিতীয় ব্রহ্ষচৈতন্তই মা ব্রহ্মময়ী কালীরূপে প্রকাশমান, আবার জীব-জগৎ ও 

চতুধিংশতি তত্বরূপে ও প্রকাঁশমান। এখানে রূপভেদকে মিথ্যা বা অনিত্য না 
বলির ব্রহ্মবৃষ্টি বা তবদৃষ্টিতে নিত্য বলিতে কোন বাধা নাই। সেজন্তই 

প্রীরামকৃষ্ণের ম। ব্রদ্ধমন্ী কালী মিথ্যা! নন, তিনি সত্য এবং সত্যরপিণী মহা শক্তির 

বিকাশ ও স্বরূপ হইতে অভিন্ন । শ্রীরামকৃষ্ণের অহয়ব্রক্ষমতত্বে বা যাতত্বে 
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সেজন্য জন, ভক্তি, যোগ প্রতৃতিরও স্থান আছে, বিরোধ,কোন-কিছুর সহিত 
নাই। বুহদারণ্যক উপনিষদে মৃত্তিক1 ও মুত্তিকানিথিত সামগ্রীর উদাহরণ দিয়া 
মৃত্তিকাঁকেই নিত্য ও সত্য বলিয়। মৃত্তিকার ভ্রব্-সামগ্রীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা 
হহয়ছে__অবশ্য শাঙ্করবেদান্তের দৃষ্টিতে, কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনদৃষ্টিতে বলিতে 
হয়, খ্ৃত্তিকার দ্রব্য-সামগ্রী মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য-কিছু নহে, আকার থাকিলেও 
তাহ সত্য ও নিত্য মৃত্তিকারই ভিন্ন ভিন্ন আকার। শ্ররামককষ্ের দর্শনদৃষ্টিতে 

এই আকার-ভিন্নভার সার্থকতা ও প্রাধান্ত নাই, বরং একই তত্ব, চৈতন্য বা সত্য 
নানা ও বিচিত্র এবং এই একত্বের বা অদ্বিতীয়ত্বের দৃষ্টিই গ্রহণীয়। শ্রীরামরুষ্ণের 

অদ্বয়তত্ব ও অদ্বৈতৃষ্টি এজন্য শ্রীণঙ্করের অদ্বিতীয়তত্ব ও অৈত্দৃষ্টি হইতে একটু 
পৃথক ও স্বতন্ত্র । 

স্বামী বিবেক।নন্দেব মাতৃতত্বানুভূতি 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে বিশেষভাবে মনে পড়ে। 'প্রস্কটি হইল ১৮৯৭ 

্ীষটাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্থায়ী পত্তনের পরিকল্পনা করিয়া! বাঁগবাজারে 

বলরাম বস্থর বাটাতে ( বলরা ম-মন্দিরে ) একটি আঁলোচনা-সভার অধিবেশন 

হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীসারদাদেবীকে কিছু অর্থ সাহায্য করিবার জন্য 

স্্ামী বিবেকানন্দ একটি মন্তবা করেন এবং সেজন্য কিছুটা মতদ্বৈত দেখা 

দিলে স্বামীজী দুপ্তকণে মকলকে ( গুরুভ্রাতা' ও ভক্তগণকে ) লক্ষ্য করিয়া 

বলেনঃ “সে কি ভাই, আমাদের সন্্যাস-জীবন। সন্ধ্যাসীর করতলভিক্ষা! 

তরুতলবাস" এবং এই হল আমাদের জীবন। আর “বহুজনহিতায় বহুজনন্থখায় 

আত্মশো শোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সব-কিছু ত্যাগ করে তপশ্যাই আমাদের 
ব্রত ও এই হল আমাদের আদশ | * * শ্রীমাকে পরখহুংসদেবের সহ্ধন্সিণী বলে 

আমাদের গুরুপত্রী হিখাবে কি মনে ক"? তিনি শুধু তা নন ভাই, আমাদের 

এই যে সঙ্ঘখ হতে চলেছে, তিনি তার রক্ষয়িত্রা, পালনকারিণী ; তিনি 

আমাদের সঙ্ঘজননী |” 

শ্রীরামরুষ্ণসঙ্ঘজননীর রূপ ও দায়িত্ব গ্রহণ করার শক্তি ও সামর্থ্য একমাত্র 

মহাশক্তির্ূপিণী ও সবজনপালনী শ্রীসারদাদেবীর পক্ষেই যে সম্ভব তাহা দিব্যচক্ষে 

শ্রীরামরুষ্ণসন্তান স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সেজন্যই প্রীমার 

পদধূলি গ্রহণ করিয়! একদিন সর্সমক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন £ “মা, এইটুকু জানি, 
তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নঞ্ঞনের উদ্ভব হবে, শত 
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শত বিবেকানন্দ উদ্ভৃত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা 
জগতে এ একটিই, আর ঘিতীয় নাই।” স্বামী বিবেকানন্দ মর্মে মর্ে 

বুঝিয়াছিলেন যে, বিশ্বলীলার জন্থ একই পরমকাঁরুণিক ভগবানঈশ্বর ও ঈশ্বরী, 

শিব ও শক্কিবূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ । 

বিবেকানন্দের দিব্যানুভূতি শ্ররা মকুষ্চদেবের আশীবাদের ফলত 

স্বামী বিবেকানন্দ এই দিব্যান্ুভৃতি লাভ করিয়াছিলেন তাহ।রই পরম- 

প্রেম পিদ আচাধ শ্ররামকৃষ্জের প্রেরণায় ও আশীবাদে। স্বামী বিবেকানন্দের 

প্রতি 'জশ্র করুণার মদো দুইটি ঘটনার থাই এখানে উল্লেখ কবি। (১) একটি, 

দক্ষিণেশ্বরে স্বামীজীকে শ্রীরামরুষ্জের মাতৃসঙ্গীত শিক্ষাদান ও (২) অপরটি, 

কাশপুর-উদ্ভানবাটীতে মহাসমধির পুবে আপনার হৃদয়পন্ম।সনে চিরাশিষ্িতা 

দেবী শ্রশ্রীভবতারিণী মহাকালীকে নরেন্্রনাঁথের তথ] বিবেকানন্দের হদয়াসনে 

প্রতিগা করা বিশ্বকর্মসাপনের জন্য | আরামকৃষ্দের স্বামী বিবেকানন্দের 

হদয়-সিংহাঁসনে কালী প্রতিষ্টা! করিয়। বলিয়াছিলেন £ “আঙ্জ সব তোকে দিয়ে 

আমি ফকির হলুম”। এই কালী মহ।শক্তি প্রীগামরুঞ্জেরই চির-আরাধ্যা দেবী 

শ্রী ভবতারিণী | স্ব'মী বিবেকানন্দে মধ্যে প্রঞ্াভবতারিণীর এরতিচ্গা এ শবশক্তি- 

প্রেরণার উদ্বোণন শ্ররামকৃষ্ষদেব হইতে এবং তাছার পরিসম।প্থি কাশ্মীরে দেবা 

ক্ষীরভব।নী দর্শনের পর হইতে । দেবী ক্ষীরভবানীর দশন এ তাহার বাণী খা 

প্রতা।দেএ লাভ করিবাত পর সবদ1 শিবভাবে উদ্বদ্ধ স্বামীজী পুনরায় মাতভাবে 
মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। 

পূর্বোক্ত প্রথম ঘটনাটি হইল £ এবদিন শ্রশ্ভবতালিণার মন্দির ভইতে 

প্রত্যাবতন করিয়া স্বামীজী শুশ্রঠাকুরকে অহরোধ কপিলেন একটি মাঁতসঙ্গীত 

শিখাইয়া দিবার জন্য । শ্রশ্নিঠাকুর তাহাতে সম্মত হইলে স্বামীজা শ্রা্ঠাকুরের 

কঠে ক মিলাইয়া নির্রলিখিত গানটি শিক্ষ। করিয়।ছিলেন, 

আগার মা ত্বং হি তারা, 

তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা। 

০োরে, জানি মা দীন দয়ামধী, 

তুমি হুর্গমেতে দুঃখহরা ॥ 
তুমি জলে তুমি স্থলে, 

তুমিই আছ্যা মূলে গো মা, 



৩৮ বিশ্বরূপিণী মা! সারদ। 

আছ সর্বঘটে অক্ষপুটে 

সাকার আকার নিরাকার! ॥- প্রভৃতি 

এই গানের অর্থ ঈশোপনিষদের “ঈশ! বাস্তমিদং সর্বং যংকিঞ্চ জগত্যাং 

জগৎ”_এই সর্বানগস্থাত মন্ত্রের মতো! | বিশ্বরূপিণী মাঁকালী সর্বঘটে- পৃথিবীর 

সবন্র অন্-পরমান্থতে চৈতন্য ও সত্তারূপে অন্থস্থযত। স্বামী বিবেকানন্দ সেই 

গানটি শিক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে পাকার আকার নিরাকার, একাকার 

অখগুমাতৃতত্বে ডুবিয়া গিয়াছিলেন এবং এই মাতৃতত্বান্নুন্তির প্রেরণা ও 

দিব্যম্পর্শ লইয়াই তিনি শ্রীপারদাদেবীকে বলিয়াছিলেন : “তোধার মতো ম! 

জগতে এ একটিই, আর দ্বিতীয় নাই” 

লীলামদী প্রসারদা দেবীকে বুঝিতে হইলে তন্বানুতৃতির প্রয়োজন 

শ্রীসারদাদেবীর দিব্য-মাতৃলীলায় বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাধুর্ষেবও বিকাশ 
আছে। শ্রীমা যেমন ছিলেন অন্নপূর্ণা, সুতরাং অন্নের অভাব তীহার কিরূপে 

হইতে পারে, তেমনি ছিলেন সবৈশ্বর্যরূপিণী, স্থতরাং তাহার এশ্বর্ষের টন্াও 
কীভাবে থাকিতে পারে । কিন্তু তথাপি শ্রীরামরুষ্দেবের মহাসমাধির পরে 
কাঁমাবপুকুরে যখন শ্রীমা বাস করিয়াছিলেন তখন তাহার অভাব ও দৈন্তের 

পরিসীমা ছিল না । স্বামী ধ্যানাত্মনন্দ একটি প্রবন্ধে লিখিয্াছেন : “কিন্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভিটে আগলে জীর্ণবন্থপরিধানা কঠোরতপন্থিণী সারদাদেবীর 

তুলনা মেলে কি! ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, শাক বুনবে আর শাক-ভাত 

খাবে। আর হরিনাম করবে । তিনি (শ্রীমা) সে আদর্শ আক্ষরিকভাবেই 

পালন করেছিলেন। শাকের সঙ্গে হুনটুকুও জুটতো না, অথচ কারুর কাছে 
হাত পাততেন না। তার দ্িকপালসদূশ ত্যাগী সন্তানরা তখন ত্যাগ-বৈরাগা- 
সভভূত তপশ্চর্যায় মগ্র। কে কার খব: করে ?”* পুরাণে পার্বতীর তপশ্চর্যাকেও 

পরাভূত করিয়াছিল শ্রমার সেই কঠোর নিংসঙ্গ তপস্যা । সত্যই কি তাহ! 
লীলারহস্তময় এক খেলার অবতারণ] নয়? মানবীয় কর্মে ও চরিত্রে 

দেবত্বের বা দেবীত্বের আরোপ কিংবা অনুভূতি সাধারণত সহজসাধ্য বলিয়! 
মনে হইলেও তাহ! কিন্তু নিছক কল্পনাশ্রয়ী কবিকর্ম বা স্থগ্টিধমী শিল্পকর্ম 
নয়, তাহা! মন ও প্রাণের_বুদ্ধি ও বোপির বহু উদ্দে মাতৃতবাহৃভৃতির 

মহিমময় ও আনন্দময় লোকে প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য বলিতে হয়, শ্রীরামরুঞ্জলীলা- 

৮ উদ্বোধন, (শারদীয়! সংখা! ), আন্বিন, ১৩৭৫ 
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সঙ্গিনী বিশ্বরূপিণী শ্রীমা! সারদার লীলাকর্মের রহস্ত ও মহিমার সঙ্গে সঙ্গে তাহার 

স্বূপের উপলব্ধি করিতে হুইলে তীহারই শরণাপন্ন হইতে হয় এবং তবেই 

"বিবুণুতে তন্থং স্বাম”--তিনি আপনার স্বরূপ সাধক-সম্তানের নিকট প্রকাশ 

করেন। শ্রীরামকুষ্ণসম্তান স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রঙ্মানন্দ, অভেদানন্দ, 

সারদানন্দ, শিবানন্দ, অদ্ভুতানন্দ প্রভৃতি এবং শ্রীরামকষ্ণভক্ত গিরিশচন্ত্র, নাগ 

মহাশয় প্রভৃতি শ্রীমার স্বরূপরহস্তের কিছুটা পরিচয় পাইয়াছিলেন বলিয়। 

আত্মহার1 হইয়াছিলেন_-যেরূপ শিব মহাকালীর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া! পাগল 

হইয়াছিলেন। 

পূর্বেই বলিয়াঁছি যে, বিশ্বরূপিণী শ্রীমা সাব্দার স্থৃতিচারণে এই 

জীবনালেখোর পরিচয় দিতে গিয়া! কল্যাণীয়৷ লেখিকা শ্রীমতী শুরা ঘোষ সাহিত্য 

ও কাব্যা-হ্ষমার পরিবর্তে ধর্মপ্রেরণাকেন্দ্রিক রস ও ভাবেরই প্রলেপ দিয়াছেন 

তাহার প্রতিটি আলোচনায়-_যাঁহা মনে হয় সমীচীন হইয়াছে । সন্তান ও 

ভক্তগণের প্রতি লীলামধী শ্রীসারদাদেবীর কী নিবিড় স্েহ-ভালবাস। ছিল এবং 

তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমার অপুব জীবন ও অমুত-উপদেশ প্রক্ততি তত ও তথ্য 
পরিবেশন করিয়া এই গ্রন্থ সকলের জীবনে আনন্দমুখর প্রেরণা ও শান্টি 

আনয়ন করিবে একথা আমর] বিশ্বাস করি। অঙ্গন্সন ছুঃখ-বেদনাপীড়িত 

মানুষের মনে শ্রীমার কলাঁণ-আশীর্বাদ বধিত হউক ইহা! আমর! করুণাময়ী 
ও আনন্দময়ী শ্রীমার নিকট প্রার্থনা করি এবং ইহাও প্রার্থনা করি যে, 

শ্রামকৃষ ও শ্রীসারদার গভীর জীবনতত্বের ও দিব্যজীবনাদশের চিন্তা ও প্য|ন 

করিয়া তবে এই স্বৃতিগ্রস্থ সকলে পাঠ করিবেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠ 
১৯ বি, রাজা রাঁজরুষ্ণ স্টীট ্রজ্ঞানালচ্গ 
কলিকাতা-৬ স্বামী 





॥ সুটাপত্র ॥ 

বিষয় 

১। নিবেদন 

২। ভূমিকা 

৩। গ্রন্থসূচন। 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

৪। বিশ্বরূপিণী মা সারদা ( এক ) 

যুগ-প্রয়ে'জনে ঈশ্বরীর আগমন, ২-নিত্য ৪ লীলা, 
২_-দক্ষিণেশ্বরে আরাম ও সারদা ৬ শমাকে 

ষেড়শীরূপে পূজা ৪-_সদ।শিব ও মহাকালী-ত ৪-_ 

শ্রীরামরুষ ও শ্রীসারদা-তত্ব ৫-_-শ্লমর বিশ্বজননীর রূপ 

৬-শ্রমার জপ-্ধ্যান ৭ শ্রীমার স্বোপরায্ণত| ৭-৮-- 

মাতৃত্বের অধিকার লইয়া! শ্রম! ৮-শ্রীমা ও মাঝি-বউ 

৯__দক্ষিণেশ্বরে শ্রম ও বুদ্ধা ৯-১০-__-অভিনেরী তিনকড়ি ও 

শ্রীমা ১*-_পাগলিনী ও শ্রীমা ১১--ভক্ত আমছাদ আলি 

ও শ্রীমা ১২-১৩- শ্রীবন্দাবনপামে শ্রম ১৪-তারকেশ্থরের 

পথে শ্রীমা ১৫-১৭-_-অলৌকিক চরিত্রময়ী 'শীমা ১৭ 

বাগবাজারের পম্মবিনোদ ও শ্রীমা ১৭-১৯ 

৫| বিশ্বরূপিণী ম! সারদ! (ছুই ) 
শ্রমার দেবীভাঁব২"-শ্রীমা ও শিবুদাদ|! ২১- জয়রামবাটীতে 

ভক্ত ও শ্রীমা ২২-২৩- বাঁগবাজাঁরের উদ্বোধনের বাটাতে 

শ্রীমা ২৪-২৫-_এক সন্ত্রস্ত ঘরের স্ত্রীলোক এ শ্রীমা ২৬-- 

শ্রীমা ও ভক্ত ২৭জ্পপ ও উপদেশ ২৮--বিশেষ 

অধিকারীকে শ্রীমার উপদেশ ২৯__সম্তানের জন্ শ্রীমা ৩০ 

কেশবানন্দ ও শ্রমা ( কোয়ালপাড়া ) ৩০-৩২-একেদার 
ঠা 

পা 

১১ 

৪১ 

২২৬ 

২ ০---৬৯) 



৪২ 

ঙ। 

বিশ্বরূপিণী মা সারদা 

মহারাজ ও শ্রীমা ৩৩_কুচবিহারে সরকারী অত্যা্চীর- 

সম্পর্কে শ্রীমা ৩৪-_মহাঁকাঁলীর রূপ শ্রীমা ৩৫ দক্ষিণদেশে 

শ্রীমা ৩৭-৩৮-_জয়রামবাঁটাতে শ্রীমা ৩৯-_শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও 
শ্রনা ( দক্ষিণেশ্ববে ) ৪১ স্বামী অভেদানন্দের ধ্যানে 

দিব্যদর্শন ৪২-৪৩__ঈশ্বরীয় লীলা অন্থধাবন কর] ম্হ্ষের 
পক্ষে দুরূহ ৭৫-_পশুপক্ষীদের ছুঃখে শ্রামা ৪৬-৪৭ লন 

মহারাদদ ও শ্রীমা ৪৮-_সুরদাসের অভেদতত্বপূর্ণ গান 

৪৯-_রাঁসবিহারী মহারাজ ও শ্রীমা ৪৯ চন্দনাপাখীর 

প্রতি শ্রীমার ন্রেহ-ভালবাসা €৫০-_ভক্ত-সম্তানদিগের 

প্রতি শ্রামার তত্বাবধাঁন ৫১-শ্রীমার সেবক কিশোরী 

মহারাজ ৫১-৫২-_শ্রীমাকে আগ্যাশক্তি বলিয়া ভক্তের 

ধারণ ৫৩--ভঞ্তগণের প্রতি শ্রীমার বিভিন্নভাবে উপদেশ 

৫৫-৫৭- শ্রীমার চরিত্রে ছন্বর্ূপের বিকাশ ৫৭-%৮-_ 

জয়রামবাটীতে শ্রীমা ৫৯ শ্রীমার দেবীত্ব ৬০__শ্রাভগব।নের 

যুগে যুগে আবির্ভাব ৬১-৬৪- শ্রাসারদাদেবী ও বিষুনপ্রিয়া- 
দেবী ৬৪-৬৫-_শ্রীমার জীবনে বৈশিষ্ট্য ৬৬- শ্রীমার চক্ষে 

সকলে সমান ৬৬-৬৭-_অব্রপূর্ণার-মা ও শ্রীমা ৬৯ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

শ্রীম। সারদ। ও স্বামী বিবেকানন্দ 
কাশপুর-উদ্ভানধাটাতে শ্রীমার প্রতি শ্রীশ্রঠাকুর ৭০ 
কাশপুবে শ্ররামকষ্ণসম্তানগণ ৭১-_বরাঁনগরের ভাড়াটিয়া 
বাঁটী ৭২-_কামারপুকুরে শ্রীমার ছুংখের জীবন ৭৩-৭-_ 
নরেন্দ্রনাথ-সন্বন্ধে শ্রীমা ৭+-৭৯-_-স্বামীজী ও শ্রীমা ৭৯-- 

বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠঠ ও স্বামীজী ৮২-_বেলুড় মঠে 

শ্রশ্ীদুরগাপূজা ও শ্রীম্া ৮৩ক্ষীর-ভবানীতে স্বামী 

বিবেকানন্দ ৮৪-৮৫-_মুসলমান ফকিরের স্বামীজীকে 

অভিশাপ ৮৫-শ্রীমার প্রতি স্বামীজী ৮৬-উড়িয়া 

ভৃত্য ও শ্রীমা ৮৭-ক্ষীরভবানী হইতে ফিরিয়। 
স্বামীজীর ভাব ৮৯৪] 005 11001261 “ইংরাজী 

৭ ৩স্”৪6 



পু | 

৮ | 

| 

সচীপত্র 

কবিতা ৯*-৯১-_মৃত্যুক্ূপা কালী” ৯২-৯৩__বস্কিমচন্দ্রের 
দেবীকল্পনা ৯৩-৯৪ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

শ্রীম। সারদ। ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
শ্রীমা-সন্বন্ধে স্বামী ব্রন্মানন্দ ৯৫ শ্রীমার প্রশ্রের উত্তর ও অর্থ 

৯৬ শ্রীরামকষ্ণ ও শ্রীসারদাঁদেবী শিব ও শক্তির দিবা- 

প্রকাশ ৯৭_কাশী সেবাশ্রমে শ্রীমা ৯৮-_সারনথতীর্থে 

শ্ীমা ৯৯-১০০-_প্রামার মহা প্রয়াণ স্বামী ব্রঙ্গানন্দ ১০১ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

শ্রীম। সারদ। ও স্বামী অভেদানন্দ 
স্বামী অভেদানন্দের চক্ষে শ্রীমা ১০২- শ্রখস।রদাদেবী- 

স্তোত্রমু রচনা ১০৩--স্বামী অভেদ[নন্দকে শ্রীমার আশীর্বাদ 

১০৪-১০৫__ম্বামী অভেদানন্দের নিরামিষ ভোজন-সম্বন্ধে 

ডাঃ জেন্স ১০৫ শ্রীমার আশীবাদ-পর ১০৬ আছহারি- 
সম্বন্ধে শ্রারামরুষ্দেব ও শ্রীমা ১০৬ শ্রমাকে ফ্রাঙ্ক, 

ডোরাক-অস্কিত তৈলচিত্র উপহার ১০৭---শ্রমাকে স্বামী 

অভেদানন্দের পত্র ১০৮-১০৯-_ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ ও শর মক 

দেবের তৈলচিত্র ১১০-১১১--রসরাজ অস্বতলাল বস্থ ও 

স্বামী অভেদানন্দ ১১২--কষাই-কালীর নিবেদিত মাংস ও 

শ্রীরাঁমরুষ্চ ১১৬-_বুন্দাবনের পথে শ্রমা, স্বামী অভেদানন্দ 

ও অন্যান্য ভক্ত ১১৭-১১৮ স্বামী যোগানন্বকে শ্রমার 

মন্ত্রীক্ষা ১১৮-১১৯-_কাশীপুরে শ্রীরামকুষ্ণদেব ও শ্রীমা 

১২০__বৃন্দাবন হইতে শ্রীমর পত্বীকে লইয়। স্বামা 

অভেদানন্দের কলিকাতায় রওনা ১২১-_শ্রীমার স্বরূপ- 

সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ ১২২-১২৩ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

শ্রীম। সারদ। ও স্বামী যোগানন্দ 
শ্রীমা ও স্বামী যোগানন্দ ১২৪-_গ্ীমাকে যোগানস্গ-কর্তক 

৪৩ 

৭৫-7১৩১ 

১০২----১৯২৩ 

১২৪--"১২৮ 



১৯ | 

বিশ্বরূপিণী মা সারদা 

লেপ উপহার ১২৫__অন্থস্থ স্বামী যোগানন্দ ও শ্রীমা 

১২৬ন্বামী যোগানন্দের মহ্হাপ্রয়াণে শ্রীমা ১২৭ 

শ্রীম৷ সারদ। ও স্বামী সারদানন্দ - 
গ্রামার কুটিরের দ্বারী সারদানন্দ ১২৯-_-জনৈক ভক্ত ও 

স্বামী সারদ|নন্দ ১৩* এামাঁর স্থখ-স্থবিধার দিকে স্বামী 

সারদানন্দ ১৩১- ভক্তের মন্ত্রদীক্ষা ব্যাপারে সারদানন্দ 
১৩২-১৩৩-শ্রীমাঁর জন্য নৃতন বাড়ী ১৩৩-_ উদ্বোধনের নৃতন 
বাটীতে মার থাকার বাবস্থা ১৩৪-ম্বামী সারদানন্দ- 

সম্বন্ধে আমা ১৩৫- ম্বামী সারদানন্দের শ্রিশ্রাবামকুষ্জলীলা- 

প্রসঙ্গ বচনা ১৩৬ শ্মাকে স্বামী সাঁরদানন্দের ভজনগান 

শোনানো! ১৩৭-শ্রমার পিতৃসম্পর্তি-সম্পর্কে সারদানন্দ 

১৩৮ শ্রীমার অসুস্থ অবস্থা ও সারদানন্দ ১৩৮-১৩৯-_প্রীমার 

মহাপ্রয়ান ও সাবদানন্দ ১৪০ম্বামী সারদানন্দের 

জীবনকর্ম ১৪১ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 

শ্রীম। সারদ। ও স্বামী প্রেমানন্দ : 
প্রারামরুষ্ণ অন্ত প্রাণ স্বামী প্রেমানন্দ ১৪২--শ্রামার বেলুড়ে 

আগমন ১৪৩-_সন্ধিপূজা ও শ্রমা ১৪৪-_প্রেমানন্দ 

মহারাজের মাঁলদহে গমন ব্যাপারে শ্রামা ১৫-১৪৬- 

শ্রীমার প্রতি আজ্ঞাবহতা ১৪৬--এমার স্বরূপ-সম্বন্ধে স্বামী 

কেশবানন্দ ১৪৭-১৪৮-_প্রেমানন্দ মহারাজের তিরোধান 

ও গ্রাম! ১৪৯-১৫০ 

অগ্ঠম পরিচ্ছেদ 

প্রীম। সারদ। ও স্বামী নিরগুনানন্দ ' 
নিরঞ্জন মহারাজ-সম্বদ্ধে শ্রীমা ১৫১--গিরিশচজ্রের জয়রাম- 

বাটা গমন ১৫২--শ্রীমা সামান্যা নারী নন ১৫৩-_নিরঞ্জন 

মহারাজের হবিছারতীর্থে গমন ১৫৪-_নিরগুন মহারাজের 

তিরোঁধানে শ্রীমা ১৫৫ 

১২৯---১৪১ 

১৪২---১৫৪ 

১৫১---১৫৫ 
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নবম পরিচ্ছেদ 

শ্রীম। সারদ! ও স্বামী রামরুব্খানন্দ ' 
শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ রামকষ্ণানন্দ মহারাজ ১৫৭-প্রীমার 

দক্ষিণ-ভারতে গমন ও রামকষ্ণানন্দ মহারাজ ১৮-১৫৯-_ 

শ্রীমা পর্বতবাঁসিশী ১৬০_রামকুষ্ণানন্দ মহারাজের মুমুধু 
অবস্থায় দিব্যদর্শন ১৬১--পোহাল ছুঃখ রজনী” গানের 

প্রেরণাদান ১৬২-রামকষ্খানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণ ও 

শ্রীমা ৬৬৩ 
চি 

দশম পরিচ্ছেদ 

শ্রীম! সারদ। ও স্বামী অস্তুতানন্দ . 
জনৈক ভক্তের প্রতি মহারাজ ১৬৪-__কপাসিদ্ধ লা 
মহারাজ ১৬৫-__লাটু মহারাজ ও হস্তামলক ১৬৫-১৬৬_ 

লাটু মহারাজের গোঁপন-ভক্তি ১৬৬-_-লাটু মহার[জের 
ব্দোন্তপাঠ ১৬৭__লাটু মভারাজের চক্ষে শ্রীমা সারদা 
১৬৮- বৃন্দাবনে লাটু মহারাজ ও শ্রীমা ১৬৯-১৭*__কাশীতে 

লাটু মহারাজ ১৭১-_নারীমাত্রে জগজ্জননীর মৃ্তি ১৭১ 

লাটু মহারাজের অন্তপাঁনে শ্রীমা ১৭২ 

একাদশ পরিচ্ছেদ 

শ্রীমা সারদ। ও স্বামী তুরীয়ানন্দ " 
জীবন্ত বোদাস্তমৃ্তি তুরীয়ানন্দ মহারাজ ১৭৩-_দক্ষিণেশ্খরে 
তুরীয়ানন্দ ১৭৩ শ্ররামরষ্ের মহিমা-সম্বদ্ধে তুবীক়ানন্দ 

১৭৪__মাতৃভাবে মাতোয়ার! তুরীয়ানন্দ ১৭৫-_কাশীপাশে 

তুরীয়ানন্দ ১৭৬ তুরীয়ানন্দের তিরোপনে শুধা ১৭৭ 

দ্বাদশ পরিচ্ভেদ 

শ্রীম। সারদ। ও স্বামী শিবানম্দ 
শ্ররামকষ্দেব-সমীপে শিবানন্দ মহারাজ ১৭৮--শিবানন্ 

মহারাজের প্রতি শুশ্রঠাকুরের উপদেশ ১৭৯--ত্রঙ্চারী 

৪৫ 

১৫৬-১৬৩ 

১৬৪---১৭২ 

১৭৩-_-১৭৭ 

১৭৮---১৮৪ 
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ছোট-নগেন ও শ্রীমা ১৭৯-১৮*_ চাঁরিজন ব্রহ্মচারী ও 

রমা ১৮১-তিনজন ভক্ত-সস্তান ও শ্রীমা ১৮২ 
জয়রামবাটাতে জনৈক যুবক ও শ্রীমা ১৮৩ ত্যাগীশ্বর 

শ্রিরামকুফদের ১৮৪... 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 

প্রীম। সারদ! ও স্বামী অদ্বৈতানন্দ 
গোপাল-দা ও শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৫_ শ্রীমাকে গোপাল-দার 
সাহায্য ১৮৬ এ্ারামসন্তানদিগের আহার-সন্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ 

ও শ্রীমা ১৮৭-_শ্রীমাঁর সর্ববিজয়িনী মাতৃশক্তি ১৮৮ 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 

প্রীম। সারদা ও ভক্ত গিরিশচজ্ 
শ্যামপুকুরের বাটীতে কালীপৃজা ১৮৯__জয়রামবাটাতে 

গিরিশচন্দ্র ১৮৯-১৯০__গিরিশচন্দ্রের দিব্যন্বপ্র ১৯০ 

গিরিশচন্দ্র প্রতি শ্রীমাঁর ব্যবহার ১৯১--উদ্বোখনের 

বাটাতে গিরিশচন্দ্র ও শ্রীমা ১৯২-১৯৩-_গিরিশচন্দ্রের 

বাঁটাতে শ্রশ্রদুর্গাপৃঙ্ঞা ও শ্রীমা ১৯৪-১৯৫--গিরিশচন্দরের 

প্রতি শ্রীমার রূপা ১৯৫ 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 

প্রীম। সারদ। ও নাগ মহাশয় 
নাগ মহাশয়ের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ১৯৬--নাগ 

মহাশয়ের বাটাতে গঙ্গাশ্োতের আবিতাঁব ১৯৭ 

উদ্বোধনের বাটাতে নাগ মহাশয় ১৯৮-১৯৯-শ্রীমার হস্তে 

প্রসাদ গ্রহণ ২০০ 

ষোড়শ পরিচ্ছেদ 

প্রীমা সারদ। ও ভগিনী নিবেদিতা 

প্রীবামকষ্খদেবের আবিভাবকালে দেশের অবস্থা 

২৯২-_গুরুগতপ্রাণ নিবেদিতা ২০৩-_নিনেদিতা-সম্বন্ধে 

১৮৫ ১৮৮ 

১৮৯-৮১৯৫ 

১৪৯৬--২০৩১ 

২০২---২৪৬ 
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স্ুচীপত্ত 

শ্রীমা ২০৪-২০৫-শ্রীমা-সম্বন্ধে নিবেদিতার বিশ্বাস ও ধারণা 

২০৬-২৯৭--বাঁগবাজারে নিবেদিতা ২০৮ শুমা-সম্পর্কে 

নিবেদিতা ২০৯ শ্রমা ও নিবেদিতাঁর পত্র ২১০-২১২-- 

নিবেদিতার শিক্ষামন্দির ও তীহার প্রেরণা ২১২-২১৩-_ 

শীমার  শিক্ষামন্দির-পরিদর্শন ২১৪--নিবেদিতাকে 

শ্রীমার পত্র ২১৫-_আমেরিকা-গমনের পূর্বে নিবেদিতা 

২১৬-_কষ্টীনকে নিবেদিতার পত্র ২১৬-২১৭_ ম্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শ-সম্বন্ধে নিবেদিতা ২১৭-২১৮-- 

উদ্বোধনের বাটাতে নিবেদিতা ২১৯-_শ্রীমাকে নিবেদিতার 
উপহার ২২০মিসেস ম্যাকলাউড ও শ্রীমা ২২১-- 

নিবেদিতার বহুমূখী প্রতিভা ২২২--ওকাকুরা ও নিবেদিতা 

২২২-_-ভারতীয় আদর্শবিশ্বাসী নিবেদিতা ২২৩-২২৪-- 

শিক্ষামন্দির-সম্থন্ধে নিবেদিতা ২২৪-_ভারতীয় শিল্প-সম্পর্কে 

নিবেদিতা ২২৫--নিবেদিতা, ওলি বুল ও ম্যাক্লাউড 

২২৬-_প্রীমার সহিত নিবেদ্দিতাঁর আলোচনা ২২৭-_প্রামার 

ছবি তোল! ২২৮-নিবেদিতাঁর সৌন্দধ-সম্বদ্ধে অবনীক্ন|থ 

ঠাকুর ২২৮--দি মাষ্টার এযাজ আই শ হিম্” ইংরেজী 

গ্রন্থের প্রকাশ ২২৯-২৩০-নিবেদিতার জীবনের আদর্শ 

২৩১ শ্রীমার নিবেদিতাকে আশ্বাস-দান ২৩২ 

ভাঁরতবর্ষকে নিবেদিতা ভালবাঁসিয়ছিলেন ২৩৪-_ 

নিবেদিতার দাঁমিলিঙে গমন ও বাস ২৩৪-২৩৫__ 

নিবেদিতাকে প্রবোধদানে শ্রীমা ২৩: নিবেদিতার মৃত্যু- 
সম্মন্ধে উপলব্ধি ২৩৬-_প্রিয্নতম” রচনার অন্তনিহিত ভাব 
২৩৭__বৌদ্ধ-প্রার্থনাবাণী ২৩৮-_নিবেদিতার শেষ প্রার্থনা 
২৩৮-২৪ ০ 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 

শ্রীমা সারদ। ও গৌরী-ম 
ত্বামী বিবেকানন্দ ও গৌরী-মা ২৪২-_গৌরী-ম'র 

দক্ষিণেশ্বরে গমন ২৪২-_গৌরী-মার গান ২৪৩-_৫গীরী- 

৪৭ 

২৪২---২৫৫ 
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মার প্রতিভ1 ২৪৪--গ্রামার সহিত তীর্থ-দর্শনে ২১৫-_ 

শ্রমার পাদপদে পুষ্পাঞ্জলি ২৪৬-_-গৌরী-মাঁর আঙখমে 

শ্রামার পদার্পণ ২৪৬-২৪৭-_-সরোঁজবাল। দেবীর আগমন 

২৪৭-২৪৮-_জয়রামবাঁটাতে গৌরী-মা ২৪৯--গৌরী-মাঁর 

পরারামকুষ্জদেবের নাম-প্রচার ২৫০--গৌরী-মার আঁশমে 

স্বামী বিবেকানন্দ ২৫১ গৌরী-মার আশ্রমে স্বামী 
অভেদানন্দ ২৫২-বুন্দাবনধামে গৌরী-মাঁর তপশ্তা ২৫৩ 

শ্রীমা ও গৌরী-মার নিকট ছুইটি সর্প ২৫৪--্ীমার সমীপে 

কালীপদবাবু ২৫৪--শ্রীমার নিকটে পৃজারী ক্রাক্ষণ 
২৫৪-৫৫ 2 

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 

শ্রীমা সারদা ও যোগীন-মা 
যোগীন-মার পরিচয় ২৫৬_-গ্রীমা-সম্বন্জে যোঁগীন-ম 

২৫৭---যোগীন-মার বিছ্যাশিক্ষা ২৫৭ বুন্দাবনধামে 

যোগীন-ম। ২৫৮ _যোগীন-ম] সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ২৫৯-- 

যোগীন-মার মহা প্রয়াণ ২৬০ 

উনবিংশ পরিচ্ছেদ 

শ্রীম। সারদ ও গোলাপ-ম। 
গোঁলাপ-মার দক্ষিণেশ্বরে গমন ২৬১- শ্রীমার সহিত পরিচয় 

২৬২-_গোলাপ-মার স্পষ্টবাদিত! ২৬৩--অবিবেচক ভক্তের 

প্রতি গোলাপ-মা ২৬৩- শ্রীমা ও গোলাপ-মা ২৬৪-_ 

পাগপিনী ও গোলাপ-মা ২৬৪-_গোলাপ-মার সংস্কার 

ত্যাগ ২৬-_গোলাপ-মা-সম্বদ্ধে নলিনীদিদি ২৬৬-_ 

গোলাপ-ম! সন্বদ্ধে শ্রীমা ২৬৭ 

বিংশ পরিচ্ছেদ 

শ্রীম। সারদ। ও অঘোরমণি দেবী " 
অঘোরমণি বা গোপালের মার দক্ষিণেশখবরে গমন ২৬৮-২৬৯ 

শ্রীরামক্রষ্জদেব ও অঘোরমণি ২৬৯-২৭০-_-অঘোরখণির দিব্য- 

২৫৬৬৩ 

২৬১---২৬থ 

২৬০২ এন 



২২ । 

হুচীপত্র 

দর্শন ২৭১--বলর[ম-মন্দিরে অঘোরমণি ২০২--শ্রীমা ও 

অঘোরমণির পারম্পারিক সম্বন্ধ ২৭৩-্রীমার নিকট 

শ্রপ্নীঠাকুরের পরাক্গয় ২৭৪-_নিবেদিতার নিকট 
অঘোরমণি ২৭৬-মুমুয্ঁ অঘোরমণির শধ্যাপার্থে শ্ীম 
২৭৭-_-অঘোঁরমণির অন্তিম অবস্থা ২৭৮-গঙ্গাতীরে 

অঘোরমণি ২৭৮--অঘোরমণির মহা প্রয়াণ ২৭৮-২৭৯ 

একবিংশ পরিচ্ছেদ 

শ্রীমা সারদ। ও লন্মনীমণি দেবী: 
লক্ষ্মীমণি দেবীব পরিচয় ২৮০__নহবত-ঘরে শ্রীমা ও লক্ষ্মীমণি 

২৮১-_বিষ্ভাঁশিক্ষায় শ্রীমা ও লক্ষ্মীমণি দেবী ২৮১-_কামার- 

পুকুরে লক্ষমীমণি দেবী ২৮২-_যোড়শীপৃজা-সন্বদ্ধে শ্রীমা ও 
লক্ক্মীমণি ২৮৩-_বৈকুঠ্ের প্রতি শ্রমা ও লক্ষ্মীমণি ২৮৪-- 

লক্ষ্মীমণিসম্পর্কে নিবেদিতা ২৮৫-২৮৬- লম্ষ্মীমণির লীলা- 

পংবরণ ২৮৭ 

২৩। উপসংহার 
১৪ | গ্রন্থুপঞ্জী 

৪২ 

২৮০-৮২৮৭ 
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সুচনা 

শক্তিকে বাদ দিয়া শিব কোনদিনই পুর্ণ নন; শক্তির লীলাচঞ্চল 
রূপই বরং শিবের পূর্ণতাকে সার্থক করে। এই পরমকারণরূপিণী 
লীলাময়ী শক্তি কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের অনির্বচনীয়া মায়াশক্তি নয়, 
কেনন। এই নিত্য। ও চৈতন্যময়ী শক্তিই বিশ্বস্্টির উন্মুখতা ও বিকাশকে 
পূর্ণ করে। 

বেদে অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা ও বর্ণনা পাই । অর্ধনারীশ্বরই স্থ্টির 
প্রথম প্রভাতের আদিম পুরুষ ও নারী- পুরুষ ও প্রকৃতি, বা শিব 
ও সদানন্দময়ী শক্তি । পুরাণে কারণসলিলে শায়িত পুরুষোত্তম 
নারায়ণের বর্ণনা পাই এবং সেই স্গিপ্ধ জ্যোতির্ময় নারায়ণের নাভিপদ্ 
হইতে রজোগুণসম্পন্ন রক্তবর্ণ চতুমুখ ব্রহ্মার স্থষ্টি। নারায়ণের 
পদপ্রান্তে সেবাপরায়ণা নারায়ণী লক্মীদেবী-_মহাপ্রকৃতি ও মহাশক্তি। 

স্্টির সুপ্তিজাগরণের সাক্ষী এ পরমপুরুষ ও আদিনারী এবং 
পুরাণকার নিবিকার শিব ও সবিকার শক্তির এভাবেই পরিচয় 
দিয়াছেন । 



প্রথম পরিচ্ছেদ 

॥ এক ॥ 

সুষ্টির প্রয়োজনে যুগে যুগে পুথিবীতে অবতীর্ণ হন 
ঈশ্বর এবং তাহার শক্তিরূপে সঙ্গে আসেন লীলাসঙ্গিনী ভগবতী 

ঈশ্বরী। শক্তির অবতার-রূপেই আসেন ঈশ্বর “লোকসংগ্রহ বা 

বিশ্বকল্যাণের জন্য । তিনি আসেন সকল অপূর্ণতাকে বরণ করিয়া 
মানুষের বেশে । বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর আবির্ভাব 
যুগ-প্রয়োজনে । মহাশক্তিরূপিণী শ্রীসারদাদেবী তাই পরমশিবরূপী 
শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনীরপে অবতীর্ণ । নিত্যে যে স্বরূপ 

থাকে এক, লীলায় সেই স্বরূপই হয় দ্বিধাবিভক্ত-_ঈশ্বর ও ঈশ্বরী__ 
শিব ও শক্তি । ঈশ্বর ও ঈশ্বরী কিংবা শিব ও শক্তি জীবজগৎ সকলকে 

লইয়া সাকার সচ্চিদানন্দ-রূপে লীলা করেন । 
'ীরামকঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ লিখিবার সময় স্বামী সারদানন্দ 

মহারাজকে শ্রীমারও একটি সম্পূর্ণ জীবনী লিখিবাঁর জন্য সকলে 
অন্থুরোধ জানাইয়াছিলেন। পুজ্যপাদ শরৎ মহারাজ তাহার উত্তরে 
বলিতেন, চেষ্টা করিলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী কিছু কিছু লিখিয়া হয়তো 
প্রকাশ করা সম্ভব, কিন্তু অনন্ত লীলাময়ী শ্রীমার জীবনী লেখা 
আমাদের সাধ্যাতীত। শ্রীমার আদরের সেবক ও সন্তান সারদানন্দ 

মহারাজের উক্তি অতীব সত্য, কেনন৷ শ্রীমা সারদা! লীলাময়ী ও 
পরম-এশ্র্ষময়ী হইলেও তাহার সকল লীলা ও এশর্ধই ছিল চির- 
আবৃত ও চির-অপ্রকাশিত। তিনি মায়ার আবরণ দিয়া ঢাকিয়া 

রাখিয়াছিলেন তাহার সত্যকার অপাধ্ধিব রূপ ।” তাই শ্ীমা সারদ! 
ছিলেন চিরদিনই নিরাভরণ। সহজ-সরল বালিকার মতো ; আবার 
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শেরে নহবতখান। 
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কখনো সাধারণ গ্রাম্য বধূর মতো, অথচ অনন্ত ভাব, বিকাশ ও 
এশ্বর্ষের ছিলেন তিনি অধিকারিনী; অফুরস্ত স্নেহ, ভালবাসা ও 
করুণার ছিলেন তিনি মুতিময়ী দেবী। তাই লেখনীর পরিচ্ছন্ন 
সীমায় শ্রীমার অনন্ত মহিমাকে প্রকাশ করা সহজসাধ্য কর্ম নয়। 
তবে প্রশ্ন হইতে পারে-__তবে কি মহিমময়ী শ্রীম! সারদার মাধূর্যময়ী 
লীলাকাহিনী কেহ লিপিবদ্ধ করিবেন না? তাহার উত্তরে বলি, 
শ্রীমার অনুরাগী ও ভক্ত-সন্তানরা শ্রীমাকে যেমনটি ভাবে প্রতিদিন 
ও প্রতিমুহুর্তে দেখিয়!'ছেন ও উপলব্ধি করিয়াছেন, তেমনটি ভাবেই 
তাহারা তাহার অপাখিব মহিমা ও লীলাকাহিনীর কথা প্রকাশ 
করিবেন বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্ত । দিশাহীন অন্ধকারে পথ-নির্দেশের 

জন্য আলোকের উপযোগিতা সকলেই স্বীকার করেন এবং এই 

স্বীকৃতির সার্থকতায়ই যুগমানব ও যুগমানবীদের জীবনালেখ্য রচন। 
করা অনেক দিক দিয়াই প্রয়োজন । সাধারণ আমাদের কথাও 

তাই। আমরাও তাই সীমায়িত বুদ্ধি ও ধারণা লইয়া অনস্ত- 
ভাবময়ী শ্রীরামকুঞ্চলীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবীর পুণ্য-স্বৃতিকথার 
সম্ভার রচনা করিয়াছি শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করিবার জন্য শ্রীমা 

সারদাকে ৷ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার অনুষ্ঠানই এই রচনা । 
একদিন দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্ঘে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকঞ্চের পদসেবা 

করিতে করিতে শ্রাসারদাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন £ “আমাকে 
তোমাঁর কি বলে মনে হয়?” শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন * “যে মা 
মন্দিরে আছেন, যিনি এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে 

বাস করছেন, তিনিই এখন আমার পদসেব৷ করছেন। সাক্ষাৎ 

আনন্দময়ীর রূপ বুল তোমায় সর্দ! সত্য সত্য দেখতে পাই ।” 

বিশ্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন শ্তরীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই কথা শুনিয়া। 

শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার সহধম্সিণীকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর চিন্ময় মৃতি 
বলিয়। মনে করিতেন ও পুজ| করিতেন। শুধু তাহাই নহে, ত্বীয় 
সহধর্সিলীর মতে! বিশ্বের প্রতিটি নারীই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
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নিকট পুজ্যা ও জগন্মাতার প্রতিচ্ছবি । সত্যই শ্রীশ্রীঠাকুর স্বীয় 

গর্ভধারিনী জননা ও দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীভবতারিণীর 

প্রতিমৃণ্তি বলিয়া মনে করিতেন শ্রীমা সারদাকে। সেজন্যই 

প্রীরামকষ্ণদেব একদিন গভীর অমানিশায় শ্রীসারদাদেবীকে ষোড়শী 

বা ত্রিপুরা স্ুন্দরী-রূপে পুজা করিয়া বিশ্বের নারীজাতিকে মাতৃত্বের 

মহিমময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । ফলহারিণী কালীপুজার 

গভীর রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীসারদাদেবীকে সম্মুখে আসনে 

বসাইয়া যোডশোঁপচারে পুজা করিলেন ও ধ্যান করিলেন এবং পূজা 

ও ধ্যানের শেষে শ্রীমাকে বন্দন! করিয়া! জপের মালা শ্রীমার পাদপক্সে 

সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন, 

সর্বমঙ্গলমঙ্গলো শিবে সবার্থসাধিকে | 

শরণ্যে ত্রন্বকে গৌরী নারায়ণি নমোইস্ততে ॥ 

ইহাই দিব্ভাবের শক্তিপূজা। তন্ত্র বলে শিবশক্তা'ত্বকং জগত, 
-_ সমগ্র বিশ্ব শিব-শক্তির দিব্যপ্রকাশ ৷ দিব্াঁচারের পৃজায় শিব ও 

শক্তি অভিন্ন, ব্রন্ম ও ব্রহ্মময়ীর মধ্যে কোন ভেদ নাই, যেমন অগ্নি 
ও তাহার দাহিকা শক্তি অভিন্ন। দিব্যাচারী সাধকের দৃষ্টিতে 

বিশ্বচরাচর শিব ও শক্তির দ্বন্বরূপ এবং বিশ্বব্রন্মা্ড শিব ও শক্তিরই 
মহিমময় লীলাক্ষেত্র । তন্ত্রে যিনি অচঞ্চল নিবিকার সদাশিব বা 
মহাকাঁল-শিব, তিনিই আবার লীলায় চিরচঞ্চলা কালী । শিব যখন 
শব-্ূপে আপন মহিমায় বিভোর থাকেন, তখন তিনি নিত্য ও 

নিগুণ, ব্রন্মী এবং শিব যখন লীলার জন্য শক্তিবপে নিজেকে প্রকাশ 

করেন তখন তিনি ন্ৃতচঞ্চলা ত্রিলোকপ্রসবিনী মহাঁশক্তি। তাই 
তন্ত্রশীস্ত্রের মতে মহাকাল ও মহাকালী এক ও অদ্ভিতীয় সত্যের রূপভেদ 
ও নীমভেদ মাত্র। আসলে লীলার জন্ত শিব শক্তিরূপে বিশ্বচরাচর 
্থপ্টি করেন, পালন করেন, আবার প্রলয়সাগরে সকল-কিছুকে নিমজ্জিত 
করেন। তাই তন্বদৃষ্টিতে শিবকে শক্তি বা কালীরই লীলাবিক্ষুব্ধ 
অশাস্ত মৃতি বলা যায়; অর্থাৎ লীলায় তিনি অশান্ত ও নিত্যে 
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তিনি শাস্ত। লীলায় শক্তি শিবের বুকে ফাড়াইয়া মহাশক্তিরপে 
নৃত্য করেন । 

ঠিক এইভাবে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও 

শ্রীসারদা একই পরমসত্যের ছুই রূপ। তাহারা পরস্পরে ভিন্ন 
আবার অভিন্ন । এইভাবে অগ্নি ও দাহিকাশক্তি ভিন্ন আবার 

অগ্নিকে ছাড়িয়। কোনদিন দাহিকাশক্তি থাকিতে পারে না, সুতরাং 
অগ্রিরই দাহিকাশক্তি, শক্তিমান অগ্নি ও দাহিকাশক্তি অভিন্ন। 

শ্রীরামকৃষ্দেবও পু্শিক্তিরূপিণ* শ্রীসারদাদেবীর মধ্যে নিজেকে 
ব্ক্ত করিয়া ও জগন্মাতারপে আপন সহ্ধন্সিণীকে পুজা করিয়া 
ধর্মসাধনার ইতিহাসে এক অত্যুজ্জল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
গিয়াছেন। গৌতমব-বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্ধদেক আপন আপন 
শক্তিরূপিণী সহধমিণীকে পরিত্যাগ করিয়৷ সত্যানুভূতির জন্ত গৃহ বা 
সংসার ত্যাঁগ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপন সহধর্িণীকে 

পরিত্যাগ না করিয়া, বরং সদাসবদা স্বীয় পার্থে রাখিয়া পরমসত্যের 

সাধনায় উপলব্ধি করিলেন যে, নারী বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রী, নারী 

মুক্তিপথের প্রতিবন্ধক নন, বরং সহায়ক ও জ্ঞানদায়িণী। তাই 
শ্রীরামকুষ্ণ সংসার ত্যাগ না করিয়া, বরং সংসারের মধ্যেই আত্মধ্যানে 

ও ব্রহ্মজ্ঞানে মগ্ন থাকিয়া বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিলেন যে, সংসার বা 

সংসারবন্ধনের কারণ তৃষা বা বাঁসনা, তাই বাসনাত্যাগই প্রয়োজন 
এবং সংসারকে বিশ্বজননীর লীলাক্ষেত্র মনে করিয়া মহামায়ার 

শরণাপন্ন হইলে মায়ার বন্ধনে আর মানুষ আবদ্ধ হয় না, বরং মায়ার 
পারে উপনীত হইয়া শান্তি লাভ করে। 

মাতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীমার জীবনে সম্ভান- 
বাৎসল্যের মন্দাকিনীধারা আরো প্রবলভাবে উৎসারিত হইয়! 
উঠিল। অজভ্র করুণাধারা বর্ণ করিয়া তিনি শোকসন্তপ্ত নরনারীর 

জীবনে শাস্তি বিতরণ করিতে লাগিলেন। বর্ধার অবিশ্রাস্ত বারি- 
ধারার মতো শ্রীমার অফুরন্ত স্েহ নিধিচারে সকলের উপরই বধিত 
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হইতে লাগিল । শ্রীমার নিকট তাই ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, পুণ্যবান- 

পাঁগী, কৃতী-অকৃতী বলিয়া কোন ভেদ ছিল না। যে কেহই “মা* 

বলিয়া একবার শ্রীদারদাদেবীর নিকট আসিয়া দীড়াইয়াছে, 

তাহাকেই তিনি স্নেহভরে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন এবং ধুলাবালি 
বাড়িয়া নির্মল করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার অহেতুকী, 

কপা ও করুণা হইতে কেহই কখনো বঞ্চিত হয় নাই। ইহা অতি 

সত্য কথা যে, শ্রীমা নিজে সম্ভানের জনয়িত্রী না হইয়াও বিশ্বসমাজে 

মাতৃত্বের মহিমময় আসন লাভ করিয়াছিলেন। তাহার স্েহ- 

ভালবাসার অমৃতময় সাগরে যে কেহ অবগাহন করিয়াছে, সেইই 
শীতল হইয়াছে এবং ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছে । সাধক 

শ্রীরামপ্রমাদ গাহিয়াছেন, 

মা হওয়া কি মুখের কথা । 
কেবল প্রসব করে হয় না মাতা 

যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥ 
* সকল মানুষের জীবন-ব্যথা অনুভব করিয়! সর্বংসহ! জননী হইতে 
পারেন কয়জন? সমগ্র নারীসমাজে সত্যকারের ন্নেহশীল!' জননী 

হইতে পারেন কয়জন? কিন্তু শ্রীমা সারদার মধ্যে পাই আমরা 
প্রকৃত মাতৃত্বের পূর্ণ রূপের প্রকাশ_যে রূপের মধ্যে স্বার্থমালিন্যের 
বিন্দুমাত্র স্পর্শ ছিল না। শ্রীমার হৃদয় সকল সময়ই তাহার সন্তান 
ও ভক্তদিগের কল্যাণের জন্য উৎসারিত থাকিত। সকল সময়ের 
জন্াই শ্রীমা সন্তান ও ভক্তগণের কিসে মঙ্গল হয় তাহা চিন্তা 
করিতেন । কে কোথায় কিভাবে আছে ও জীবন যাপন করিতেছে 
শ্রীমার চিন্তা সর্বদাই সেইদিকে পড়িয়া থাকিত। তাহ৷ ছাড়া 

সম্তানদিগের জপ-্ধ্যানের প্রতি শ্রীমা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন। 
শ্রীমা বলিতেন, সাংসারিক জীবনে সচ্ছুলতা ও , অসচ্ছুলতা তো 
আছেই, সংসারে সকল-কিছুর প্রাপ্তিতে সুখ ও অপ্রান্তিতে ছঃখ তো 
আছেই, কিন্তু সেই সচ্ছুলতা ও অসচ্ছুলত৷ বা সুখ-ছুঃখের মধ্যে সমতা 
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রক্ষা করিয়াই জীবনে শাস্তি লাভ করিতে হইবে, অন্যথা অশাস্তিময় 

জীবনের কোন সার্থকতা নাই। তাই জপ-্ধানে ও ঈশ্বরপ্রসঙ্গে 

ভক্ত-সম্তানদ্িগের মনকে সদাসবদা নিমগ্ন রাখার দিকে শ্রীমার সতর্ক 

দৃষ্টি ছিল। তিনি নিজেও সময় পাইলে ধ্যান-জপে ডুবিয়া 
থাকিতেন । তাহা ছাড়া সর্বদা অস্তমুখী আত্মস্থ অবস্থা তো তাহার 

সকল সময়ই দেখা যাইত । একবার শ্রীমার অসুস্থ অবস্থায় প্রায় 
সকল সময় জপ করিতে দেখিয়া জনৈক ভক্ত শ্রীমাকে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন £ “মা, আপনি অসুস্থ অবস্থায় এত জপ করেন কেন ?” 

তাহাতে শ্রীমা সহাস্তে বলিয়াছিলেন * “কি করবো বাবা, কত 
সস্তান কত সময় এসে ব্যাকুল হয়ে ও আগ্রহ সহকারে আমার 
কাছে থেকে দীক্ষা নিয়ে যায়, কিন্ত সকলে কি আর ঠিক ঠিক জপ- 
ধ্যান করতে পারে? আমি তাদের মা, আমি তাদের ভাল-মন্দ 

সকল-কিছুর ভাঁর নিয়েছি । সেজন্য তাদের হয়ে আমি জপ করি, 

আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা ক'রে বলি যেন তাদের চৈতন্য হয়, 
তাদের জ্ঞান লাভ হয়। কিজানো বাবা, এই ছুঃখ-কষ্টের সংসারে 
আর যেন না তাদের আসতে হয়, তারা মুক্তি লাভ করুক এটাই 
আমার প্রার্থনা ।” এমনি ছিল সন্তানিদিগের প্রতি স্নেহময়ী মার গভীর 
ন্নেহ-ভালবাসা ও অন্তরের আকর্ষণ । তাহা ছাড়া শ্রীম। সারদা 

ছিলেন স্বভাবতই লজ্জাশীলা । তিনি ছিলেন সকলের চৈতন্যদায়িনী, 
কল্যাণকারিণী ও ক্ষমাগুণসম্পন্না । শ্রীরামকুষ্জসম্তান স্বামী 

অভেদানন্দ মহারাজ তাই শ্রীমার স্তবমন্ত্রে লিখিয়াঁছেন ; লজ্জা- 
পটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে । সত্যই একাধারে লজ্জা, 
জ্ঞান, ক্ষমা ও করুণার তিনি ছিলেন জ্বলন্ত প্রতিমৃতি। সাধারণ 
নারীর মধ্যে এই আদর্শ প্রত্যক্ষ কর! সত্যই ছুরূহ। 

শ্রীমার মধ্যে সেবাঁপরায়ণতার দৃষ্টাস্তও অন্থুকরণীয় । শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
যখন দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতেন তখন শ্রীমা প্রতিদিন নিজে খাবারের 

থাল! লইয়া তাহাকে আহার করাইতেন। একদিন জনৈক! মহিলা 
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শ্রীমাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য খাবারের থালা লইয়া 'যাইতে দেখিয়া 
বলিয়া উঠিল £ «দিন্ মাঃ আমায় দিন” । তাহাতে শ্রীমা খাবারের 
থালা মহিলাটার হস্তে দিলেন এবং মহিলা খাবারের থাল৷ 
্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেইদিন 
কিন্তু খাওয়া হয় নাই। পরে তিনি শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন £ 

“তুমিই আমার খাবারের থালা! নিজে নিয়ে আসবে, অন্য কারুর 
হাতে দেবে না” । শোনা যায় যে, মহিলাটীর স্বভাব-চরিত্র নাকি 
বিশেষ ভাল ছিল না এবং অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা! জানিতে 
পারিয়াছিলেন। কিন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথ শুনিয়া শ্রীমা করজোড়ে 
বলিয়াছিলেন £ “তা আমি জানি, কিন্তু মা বলে যদি কেউ আমার 
কাছে আসে ও কিছু চায়, তাহলে তাকে আমি ফেরাতে পারবো 

না।” পুনরায় শ্রীমা বলিলেন ঃ “ঠাকুর, তুমিতো শুধু আমার 
ঠাকুর নও, সকলেরই ঠাকুর ।” শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার সেই কথা শুনিয়! 
আর কিছু বলিলেন না। 

« এই ঘটনা হইতে আমরা বুঝি যে, পরিপূর্ণ মাতৃত্বের অধিকার 

লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটও শ্রীমা অবিচল ও অটল থাকিতেন এবং 
শ্রীশ্রীঠাকুরও সেখানে শ্রীমার সকল কথা, সকল প্রতিবাদ ও 
আবদার মানিয়া লইতেন। শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে এই 
ধরণের ঘটনা কতবারই ন! ঘটিয়াছে এবং সকল-কিছুর মধ্যেই আমরা 
শ্রীমার মধ্যে পূর্ণমাতৃত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছি। তাই বলি, 
শ্রীসারদাদেবী ছিলেন উনবিংশ-বিংশ শতকের সমগ্র মানবসমাজের 
একজন অসামান্তা আদর্শ নারী এবং বিশ্বমাতৃত্বের দিব্য-মহিমায় 
তিনি ছিলেন এক অত্যুজ্জল জ্যোতিষ্ষ। সকল-কিছু ছুঃখ, অশ্রু 
ও বেদনাময় পরিবেশের মধ্যে থাকিয়াও শ্রীমা৷ ছিলেন সর্বংসহ৷ 
ও সর্বহঃখহরা । আপন অন্তর দিয়া তিনি সকল সন্তানের ব্যথা ও 
অপরাধ গ্রহণ করিতেন এবং সকলকে ছুঃখ-বেদনা হইতে মুক্ত 
করিয়া শাস্তি ও সাস্তবনা দানি করিতেন । 
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প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার কথা বলি। একজন বৃদ্ধা মাঝি-বউ 
শ্রীমার বাড়ীতে প্রায়ই যাইত । একবার কিছুদিন সে শ্রীমার নিকট 
আসিতে পারে নাই এবং পরে সে শ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিলে 
শ্রীমা তাহাকে কাছে ডাকিয়া! কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া! জানিতে 
পারিলেন যে, তাহার একটি পুত্র চিরদিনের জন্য তাহাকে ছাড়িয়! 
অকালে চলিয়া গিয়াছে এবং তাহারই জন্য সে আসিতে পারে নাই । 

শ্রীমা সন্সেহে বৃদ্ধাকে সাম্তবনা দিতে লাগিলেন । শ্রীমার অপার 
স্েহ-করুণ। দর্শন করিয়! বৃদ্ধা কা্দিতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধার চক্ষে 

অশ্রুধার! দেখিয়া শ্রামাও কাদিতে লাগিলেন । উভয়ের ক্রন্দন-শব্ৰ 

শুনিয়া সকলেই ছুটিয়া আসিলেন এবং বৃদ্ধা ও শ্রীমার অপরূপ সেই 
ভাঁব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া! রহিলেন । ক্রমে গ্রামার ক্রন্দন 

প্রত্যক্ষ করিয়। সম্তানহার! বৃদ্ধ। মাঝি-বউয়ের ছুঃখ ও ক্রন্দন প্রশমিত 

হইল এবং শ্রীমাও শান্ত হইলেন । শ্রীমা তখন নবাসনের বউকে 
বলিয়া তৈল আনাইয়। নিজে মাঝি-বউ-এর মাথায় তৈল ঢালিয়া 
দিলেন । মাথায় তৈল মাখানো শেষ হইলে শ্রীম! বৃদ্ধার আঁচলে 

মুড়ি ও গুড় বাধিয়! দিয়া ছল ছল নেত্রে তাহাকে বিদায় দিলেন এবং 

পরম-আদরের সহিত স্সেহভরে মাঝি-বউকে আবার আসিতে 

বলিলেন । শ্রীমার মধ্যে এইরূপ ন্সেহ-করুণার মন্দাকিনীধারাঁর 

নিদর্শন অনেকে বহুবারই প্রত্যক্ষ করিয়! বিন্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছে । বৃদ্ধার 
মতো৷ কত শত শোকসন্তপ্ত মানুষ শ্রীমার নিকট আসিয়া ও স্নেহ- 

করুণার স্পর্শ পাইয়। জীবনে ধন্য হইয়াছে । 

আর একটি ঘটনার কথা৷ এখানে বলি। শ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বারে 
নহবতের ঘরে বাস করিতেন তখন জনৈক! বৃদ্ধা শ্রীমার কাছে প্রায়ই 
আসিয়া গল্প করিত। শ্রীমাও তাহাকে আপনার কন্তার মতো 

স্নেহ-যত্ব করিতেন । শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু সেই বৃদ্ধাকে একটুও পছন্দ 
করিতেন না, কারণ তাহার গতজীবন নাকি বিশেষ ভাল ছিল না। 

ত্রিলোকদরশা শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বৃদ্ধাপ্রসঙ্গে শ্রীমাকে সেই কথা 
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বলিয়াছিলেন। শ্রীমা তাহ শুনিয়াছিলেন এবং বৃদ্ধা পুনরায় তাহার 

নিকট আসমিলে তাহাকে দ্বুণা না করিয়া বরং স্নেহভরে প্রতিদিন 

নহবতে আসিতে বলিয়াছিলেন । বৃদ্ধা শ্রীমাকে “মা” বলিয়া 

সম্ধোধন করিত ও শ্রীমার নিকট আসিয়। সে সত্যই জীবনে শাস্তি 

লাভ করিয়াছিল। অপাধিব মাতৃন্সেহের নিকট সন্তানের অপরাধ 

তুচ্ছ বোধ হইয়াছিল এবং কলক্ষিনী কন্যাকে শ্রীমা পরিত্যাগ করিতে 

পারিলেন না দেখিয়। শ্রীশ্রীঠাকুর আর কোন কথা বলিলেন না, বরং 

শ্রীমার মাতৃত্বের নিকট নিজে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন । 

এমনি আরও ছুইজন বিখ্যাত অভিনেত্রী তিনকডি ও তারানুন্দরী 

প্রীমার নিকট যাতায়াত করিত। শ্রীমা লক্ষ্য করিতেন যে, এ ছইজন 
রমণী আসিয়াই অতি সঙ্কোচের সহিত শ্রীমার নিকট হইতে সর্বদা 

দূরে থাকিত, কারণ তাহারা নাকি ভাবিত যে, তাহাদের অশুচি ও 

অপবিত্রতা যেন শ্রামাকে কোনদিন স্পর্শ না করে । কিন্তু অন্তর্ধযামিনী 

শ্বীমা তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অভয় দান করিয়াছিলেন । 
আর একদিন তাহাদের লক্ষ্য করিয়। শ্রীমা বলিয়াছিলেন £ “এদেরই 

ঠিক ঠিক ভক্তি। এই দীনত! দিয়েই এরা ভগবানের পূজা করে এবং 
যেটুকু ভগবানকে ভাকে, তারা নিষ্ঠার সঙ্গেই ডাকে |” 

আর একদিন শ্রীমা ঠাকুর-ঘরে বসিয়। আছেন এমন সময় 
অভিনেত্রী তিনকড়ি আসিয়া ঠাকুর-ঘরের বারান্দায় বসিল। শ্রীম! 
তাহাকে আসিতে দেখিয়া একটি গান গাহিতে বলিলেন। তিনকড়ি 
শ্রীমার আদেশ পাইয়া স্বকঞ্ঠে গান ধরিল, 

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে । 

যেখানে যাই সে যায় পাছে, বলতে হয় না জোর করে॥ 

আমি জানতে এলাম তাই 

কে বলে রে আপন রতন নাই ? 

সত্যি-মিথ্যে দেখন৷ এসে, কচ্ছে কথা সোহাগ ভরে ॥ 
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সেই কিন্নর-কণ্ঠের গান শুনিয়া প্রীমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। 
শ্রীমা ন্েহভরে তিনকড়িকে আশীবাদ করিলেন এবং আবার 

আসিতে বলিলেন । তিনকড়ি করুণাময়ী শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া 

বিদায় লইল এবং শ্রীমা একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। 
সম্তানবৎসলা শ্রীমার ন্েহ-করুণার নিদর্শন সত্যই জগতে বিরল। 

দক্ষিণেশ্বরে তখন প্রায়ই একজন পাগলিনী আসিত। পাঁগলিনী 

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিয়াছিলেন £ “আমি 
তোমার মধুরভাবের সঙ্গিনী” । ক্্রীশ্রীঠাকুর পাগলিনীর কথ শুনিয়া 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং জনৈক সন্তানকে 
বলিয়াছিলেন পাগলিনীকে বাহির করিয়া দিতে । শ্রীমা সেই দৃশ্য 
নহবতখানা হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কন্তাতুল্য অসহায় 
পাগলিনীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে দেখিয়৷ শ্রীমার অন্তর 

ছুঃখ-বেদনায় ভরিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়৷ 

একটি স্ত্রীলোককে দিয়া পাগলিনীকে ডাকাইয়া আনিয়া সন্সেহে 
বলিলেন £ “মাঃ তোমাকে ঠাকুর যখন দেখতে পারেন না, তখন তার 
কাছে তুমি যাও কেন? তুমি আমার মেয়ে, আমার কাছে 
আসবে 1” পাঁগলিনী শুনিয়া শাস্ত হইল ও শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া 
চলিয়া গেল। করুণাঁময়ী শ্রীমা এই ভাবে পাঁগলিনীর ব্যথার ভার 

শিজে গ্রহণ করিয়া! পরমন্সেহে তাহাকে সাম্বনা দান করিলেন । 

শ্রীমার নিকট জাতিবর্ণনিবিশেষে সকলেই ছিল সম্তানতুল্য । 
একবার জয়রামবাটাতে যখন শ্রীমা ছিলেন তখন প্রায়ই আমজাদ 
আলি নামে একটি মুমলমান ভক্ত শ্রীমার নিকট আসিত । সে মাঝে 
মাঝে অভাবের তাড়ন'য় চুরি-ডাকাতিও করিত। সেজন্য সকলেই 
তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। শ্রীমা তাহা জানিতেন। কিন্তু তিনি 
ছিলেন ক্ষমা ও করুণার জ্বলন্ত প্রতিমৃতি। তাই তাহার চক্ষে ভক্ত 
আমজাদের কোন দোষ-ক্রটিই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত না। 
শ্রীরামকৃষ্ণসস্তান স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীসারদাদেবীস্তোত্রে 
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লিখিয়াছেন £ “দোষানশেষান্ সগ্নী করোধি” অর্থাৎ মানুষের অসংখ্য 

দোষকে করুণাময়ী শ্রীমা গুণ বলিয়া দর্শন করিতেন, কাহারও 
দোষকে তিনি দোষ বলিয়া! দেখিতেন নাঁ। সত্যই এই মহান্ আদর্শের 
প্রতিফলন আমরা শ্রমার মধ্যে দেখি । 

পুনরায় আমজাদের প্রসঙ্গেই বলি। একদিন শ্রীমা আমজাদকে 

জয়রামবাটীতে আপন ঘরের বারান্দায় বসাইয়। খাইতে দিয়াছেন 
এবং একজন স্্রীলোক-ভক্ত যখন আমজাদকে পরিবেশন করিতেছিল 
তখন দূর হইতে ছুড়িয়া ছুড়িয়৷ অন্নব্যঞ্নাদি তাহাকে পরিবেশন 

করিতেছিল। শ্রীম! তাহা লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হইলেন। তিনি 
তৎক্ষণাৎ নিজের হাতে আমজাদকে পরিবেশন করিতে করিতে 
স্রীভক্তটিকে বলিলেন, এই ভাবে পরিবেশন করিলে কাহারও খাওয়া 
হয় না, বরং যে খায় সে মনে কষ্ট পায়। তাই আদর যত্ব করিয়। 

খাইতে দিতে হয়। ইতিমধ্যে আমজাদ আলির খাওয়া শেষ হইল 
এবং শ্রীমা নিজের হাতে সেই উচ্ছিষ্ট স্থান পরিস্কার করিয়া! দিলেন । 

শমাকে এরূপ করিতে দেখিয়া উপস্থিত কেহ কেহ বলিয়াইলেন, 
আমার জাত গিয়াছে । শ্রীমা তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন ঃ “আমার 
শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদ আলিও 

তেমনি ছেলে ।” 

এই প্রসঙ্গে করুণাময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা মনে পড়ে। 

জাতি, মান, কুল প্রভৃতির অভিমান দূর করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্জদেব 
দক্ষিণেশ্বরে একদিন নর্দমমার পরিত্াক্ত এঁটো-পাতা প্রভৃতি সরাইয়। 
নিজের কেশগুচ্ছের দ্বারা উচ্ছিষ্ট স্থান পরিক্ষার করিয়াছিলেন । 
অভিমান ও অহঙ্কারই মুক্তিপথের অন্তরায় ও বন্ধন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
সেবাপরায়ণা শ্রীম। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নিরভিমান ও নিরহংকারের 
পবিত্রোজ্জল আদর্শকেই জীবনে বরণ করিয়াছিলেন । আমজীদ 

আলির উচ্ছিষ্ট স্থান পরিস্কার করিতে তাই শ্রীমার' মনে এতটুকুও 
সক্কোচবোধ হয় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার এই মহান্ আদর্শ 
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বিশ্বে বরনীয়। শ্রীমার নিবিচার-ব্যবহারের মধ্যে সত্যই জাতি-বর্ণ- 
ভেদের স্পর্শ ছিল না, বরং তিনি কাহারও মধ্যে কোন দোষ বা ছুবলতা 
দেখিলে তত্ক্ষণাঁৎ তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন এবং অফুরস্ত মেহ- 

ভালবাসার বন্ধনে তাহার মনকে জয় করিতেন । পূর্বেই বলিয়াছি 
যে, “মাঃ বলিয়া সম্বোধন করিয়া একবার শ্রীমার নিকট কেহ 
দাড়াইলে তিনি জাতিধর্মনিবিশেষে তাহার শ্রেহময় ক্রোড়ে 

তাহাকে স্থান দিতেন। সত্যই শ্রীমা ছিলেন চিরক্ষমাসুন্দর-মৃতিময়ী 

ন্েহময়ী জননী । 

শ্রীমার মধ্যে এমনি একটি অনন্যসীধারণ শক্তি নিহিত ছিল যাহার 
প্রভাবে কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত মানুষের মন পবিত্র ও নির্মল 

হইত । শ্রীমা বলিতেন ঃ “দোষ তো মানুষের থাকবেই, কিস্তু সেই 

দোষকে ভূলে কিভাবে সন্তানদের ঠিক পথে পরিচালিত করা যায় 
সেটাই তো আসল কথা 1৮” এই সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথ! এখানে 
উল্লেখ করিব ৷ একবার শ্রীমার নিকট একটি লোক আসিয়াছিল। সে 
জাতিতে ছিল তুঁতে-মুসলমাঁন। সে লোকটি কয়েকটি কল! ঠাকুর- 
পুজার জন্য আনিয়াছিল, কিন্তু সেই সামান্য দ্রব্য কিভাবে ঠাকুর- 
পুজার জন্য দিবে সেইজন্য সে সংস্কোচবোধ করিতেছিল। শ্রীমা 
তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাহার নিকট হইতে 
ফলগুলি গ্রহণ করিয়া শ্রীঠাকুরপূজীর জন্য নিজেই সেইগুলি দিবেন 
বলিলেন। তাহার পর শ্রীম! সেই মুসলমান-লোকটিকে আদর যত 
করিয়া মুড়ি-মিষ্টি খাইতে দিলেন। লোকটির প্রতি শ্রীমার সেই 
স্নেহপর্ণ আচরণ দেখিয়া জনৈকা স্ত্রীলোক শ্রীমাকে বলিল £ 
“মা, লোকটি চোর ও খারাপ, তা তুমি অত ওকে যত্ব কর কেন?” 
শ্রীম! শুনিয়া গম্তীরভাবে তাহাকে বলিলেন £ “মা, কে মন্দ, কে ভাল, 
আমি তা খুব ভালভাবেই জানি । কিন্তু ভালবাসার কাছে ভাল- 
মন্দ কিছুই থাকে না। আমি ভালটাই দেখি, তাই সকলকে 
ভালবাসি ।” কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় শ্ীমা বলিলেন £ 
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“লোকেরা কেবল সবার দোষই দেখে, গুণকে আর কজন দেখে 

বলো? কিন্ত দোষের মধ্যে গুণকেই দেখতে চেষ্টা করা উচিত। 

আর কি করে সকলকে ভাল কর! যায় তাই চিন্তা করা উচিত ৮ 

প্রীমার এই সহজাত ক্ষমাদৃষ্টির কথ শুনিয় স্ত্রীলোকটি বিশ্মিত হইল 
এবং শ্রীমার নিকট নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল । 

এখানে মনে পড়ে আর একটি ঘটনার কথা৷ শ্রীমা তখন 

বৃন্দাবনে ৷ বৃন্াবনে শ্রীবীকে বিহারী বা বঙ্কৃবিহারীকে দর্শন করিয়া 

শ্রীমা ভাববিহবল! ও আনন্দে আত্মহারা । বন্কুবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে 

দর্শন 'ও প্রণাম করিয়া শ্রীম! প্রার্থনা করিলেন £ “হে বাঁকে বিহারী, 
রূপটি তোমার বীকা, কিন্তু মনটি তোমার সোজী। বাঁকে বিহারী, 
আমার মনের বাঁকটি তাই সোজা করে দাও।” যিনি বিশ্বজননী 
রাজরাজেস্বরী, যাহার করুণা-কটাক্ষে মনের মালিন্য দূর হইয়া! মানবের 
জীবনের গতি কল্যাঁণের পথে পরিচালিত হয়, তাহার আবার মনের 

বাক বা গতি পরিবর্তনের জন্য শ্রীভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনা 
খকেন | রহস্যময় বটে ভগবতীর লীলা ও প্রার্থন। । তবে একথা সত্য 

ষে, শ্রীমার সেই প্রার্থনার মধ্যে গভীর এক রহস্ত নিহিত ছিল । তিনি 

নিজেকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশ্বের অগণিত মানবের কলাণের জন্যই | 
বৃন্দাবনেশ্বর ভগবান শ্রীবস্কুবিহারীর নিকট কাতর প্রার্থনা করিয়া-। 
ছিলেন। লীলার মধ্যে তাই শুধুই রহস্ত লুকানো থাকে না, থাকে 
অপরূপ স্বর্গীয় মাধুর্য ও মহিমার অনন্ত বিকাশ । যুগে যুগে এই 
লীলার অভিনয় হইয়াছে, শ্রীরামকৃ্ণ-সারদা-যুগেও তাহার সমাপ্তি 
নাই। 

শ্রীমার মধ্যে আমরা অসাধারণ সন্যগ্ুণ ও ক্ষমার ভাব সর্বদাই 
লক্ষ্য করি। মনে পড়ে, আ্ীমার শেষ অস্ত্রখের সময় একজন 

স্ত্রীভক্ত কাদিতে কাঁদিতে শ্রীমাকে প্রশ্ন করিয়াছিল ঃ “মা, 
আমাদের কি হবে ।” শ্ত্রীমা তাহাকে অভয় দিয়া বলিয়ছিলেন : 

“যদি শাস্তি চাও মা, তবে কারও কোন দোষ দেখো! না, বরং দোষ, 
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দেখবে নিজের । জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো । কেউ পর 

নয় মা, জগৎ তোমার এবং তুমি জগতের |” শ্রীমার উপদেশে 
সত্রীলোকটি মনে সাম্তবনা পাইয়াছিল। 

গ্রীমার অমৃতময় জীবনের সংস্পর্শে ধাহারা একবার আসিয়াছেন 
তাহারাই ধন্য হইয়াছেন। ছুষ্কৃুতকারী তম্কবরও তাহার ন্বশংসতা 
পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমার উপদেশে সংপথে পরিচালিত হইয়াছে । 
এই প্রসঙ্গে এক অদ্ভুত ঘটনার কথা সকলেরই নিকট বিদিত । 
শ্রীমা কিছুদিন জয়রামবাটীতে থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট 
দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন স্থির করিলেন । সুতরাং একটি শুভদিন দেখিয়া 
কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে জয়রামবাঁটী হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। পথিমধ্যে পড়ে বিস্তৃত প্রান্তর তেলেভোলার মাঠ । 

মাঠের মধ্যে দিয়া পথটি ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক, সেজন্য সকলেই 
পথটিকে মনে'মনে অত্যন্ত ভয় করিত। সকলেই তাহার জন্য যত 
শীঘ্র সম্ভব সন্ধ্যার পূর্বেই এ পথটি অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিত। 
শ্রীমা ও তাহার সঙ্গীগণ সকলেই চেষ্ঠা করিতে লাগিলেন সন্ধ্যার 
পূবেই এ তেলেভোলার মতো হূর্গম মাঠের পথটি অতিক্রম করিবার 
জন্য, কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইয়। শ্রীমা আর সঙ্গীদের সহিত 
চলিতে পারিলেন না । তিনি সঙ্গীদের বলিলেন ঃ “তোনরা এগিয়ে 

যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে তারকেশ্বরে মিলিত হবো ।” সঙ্গীরা 
শ্রীমার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাই করিলেন। ক্রমশ পৃথিবীর 
কোলে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল ও সকল দ্রিক গভীর 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। নীরব নিথর প্রকৃতি । চারিদিকে 

কেবল ঝি ঝি পোকার কর্কশ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোন! 
যাইতেছিল না । শ্ত্রীম। একাকী অন্ধকারের মধ্য দিয়া কোন রকমে 
পথ চলিতে লাগিলেন । কিন্তু অকম্মাৎ দূরে কি যেন একটা কালো 
হায়ার মতো বস্ত দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমশই সেই ছায়া নিকটে 
আসিতে লাগিল ও অবশেষে শ্রীমার সন্ুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
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দুর্ভেগ্ভ অন্ধকারের মধ্যে গতিশীল ছায়াটি আর, কিছুই নহে, 
তেলেভোলার মাঠে বাগ্দী ডাকাঁত-সর্দারেরই এক ভয়ঙ্কর ঃ করাল 
মৃতি। তাহার আকৃতি ছিল অতিশয় ভীষণ ও ভয়ঙ্কর, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, 
কাধে বড় একটি মোটা লাঠি, ছুহাতে রূপার বালা ও মাথায় 
ঝাক্ডা ঝাক্ড়া চুল। তাহাকে নিকটে দেখিয়া শ্রীমার আর বুঝিতে 
বাকী রহিল না যে, এই সেই ভয়ঙ্কর নুশংস ডাকাত । শ্রীমা ইহার 

কথ পূর্বেই শুনিয়াছিলেন। ডাকাতের ভয়ঙ্কর মৃতি দেখিয়। শ্রীমার 
অন্তরে কিন্তু বিন্দুমীত্রও ভয়ের সঞ্চার হইল না । তিনি নির্বাক ও 

নিষ্পন্দ হইয়! কেবল কি হয় তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ও ধীরে 

পথ চলিতে লাগিলেন । কিন্তু বাগ্দী ডাকাত-সর্দার একেবারে 
শ্রীমার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল এবং কর্কশস্বরে শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা 

করিল £ “কে গাঁ, এই নির্জন মাঠে একা দীড়িয়ে ?” শ্রীমা বলিলেন * 

“বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে চলে গেছে, তুমি যদি 
দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে তোমার জামাইয়ের কাছে 
আমাকে পৌছে দাঁও তা হলে আমার সুবিধা হয়!” ন্ুশংস 
ডাকাত-সর্দার সকরুণ কোমল কণ্ঠে বাব” শব্দ শুনিয়া কি রকম যেন 

হইয়া গেল এবং নির্বাক হইয়া কিছুক্ষণ দাড়াইয়া রহিল। ইত্যবসরে 

বাগ্দিনী ডাকাত-বউ আসিয়! উপস্থিত হইল এবং শ্রীমা ভাকাভ-বউকে 
দেখিয়া “মা সম্বোধন করিয়া বলিলেন 2 “মা, আমি তোমার মেয়ে 

সারদা । ভাগ্স্ বাবা ও তুমি এসে পড়েছিলে তাই, তা না হলে 
আমি যেকি করতাম, তা বল্তে পারিনি ।” শ্রীমার সেই নিঃসঙ্কোচ 

সরল ব্যবহার ও সুমিষ্ট কথম্বর শুনিয়া বাগ্দিনী-বউ ও ডাকাত- 
বাবার প্রাণ গলিয়া গেল। তাহারা সন্সেহে শ্রীমাকে সেই রাত্রি 
তাহাদিগের বাটাতে রাত্র কাটাইয়া পরের দিন সকালে তারকেশ্বর 

অভিমুখে যাইতে অনুরোধ করিল । শ্্রীমা অগত্যা ভাকাত-বউ ও 
ডাকাত-সর্দারের আদেশ মানিয়া। লইলেন এবং তীাহাদিগের সহিত 
তাহাদের বাঁটীতে গিয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন । প্রভাত। 
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হইল । শ্রীমাও যাঁত্র করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ভাকাত-সর্দার 
ও ডাকাত-বৌ মাঠের প্রীন্তদেশ পর্যস্ত পৌছাইয়া দিয়া অশ্রুসিক্ত 
নয়নে শ্রীমাকে বিদায় দিল। একটি মাত্র রাত্রির মধ্যে অভাবনীয় 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমা এবং ডাকাত-সর্দার ও সর্দার-পত্বীর 

মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল এক মধুর সম্পর্ক । শ্রীমাকে বিদায় দ্বার 
সময় বাগ্দিনী-ম! পারের ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি কলাইশুটি তুলিয়! 
কাদিতে কাদিতে শ্রীমার আচলে বাঁধিয়া দিয়া .বলিয়াছিল £ 

“ম। সারদা, এগুলি রাত্রে মুড়ির সঙ্গে খেও, তোমার কাপড়ে বেঁধে 

দিলাম ।” তাহা এক মর্মস্পর্শী অথচ ন্নেহ-ভালবাসাপূর্ণ বিদায়ের 
দৃশ্য । স্পর্শমণির পরশ লাগিয়া লৌহ ন্বর্ণে পরিণত হইয়াছিল । 
শ্রীমার অপাথিব মাতৃত্বের পুণ্যস্পর্শে নরঘাতক ন্বশংস দন্থার কঠিন 
প্রাণও ন্েহ-করুণার দ্রবীভূত হইয়াছিল । 

অলৌকিক চরিত্রময়ী শ্রীমার জীবনে এই রূপ কত আশ্চর্যময় 
ঘটনারই না! সমাবেশ দেখা যায়! কত লোক কত-কিছু বিরূপ 
মনোভাব লইয়! শ্রীমার নিকট আসিয়াছে, কিন্ত শ্রীমার পুণ্যস্পর্শে 
ও আশীর্বাদে তাহাদিগের জীবন আমূল পরিবতিত হইয়াছে । কত 
তাঁপবিদগ্ধ সহায়-সম্বলহীন মানুষ শাস্তিলাভের জন্য আকুল হইয়া 
যে শ্রীমার নিকটে আপিয়াছে এবং জীবনে শাস্তি লাভ করিয়া ধন্য 

হইয়াছে তাহার কিছু কিছু ঘটনার এখানে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। যেমন, একজন ছিলেন পদ্মবিনোদ । করুণাময়ী শ্রীমার 

অশেষ কৃপা লাভ করিয়া তাহার জীবন শুচিশুভ্র ও পবিত্র হইয়াছিল । 
বাগবাজারের (কলিকাতা ) পদ্মবিনোদ ছিলেন একজন নামকরা 
মাতাল । তিনি মাঝে মাঝে বলরাম বন্থুর বাঁড়ীতেও আসিতেন । 
তিনি শরৎ মহারাজ তথ। স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে “দোস্ত 

বলিয়া ডাঁকিতেন। সেই সময়ে শ্রীমা থাকিতেন উদ্বোধন অফিসের 

দোতলায় । একদিন পল্মবিনোদ প্রচুর মগ্ধ পান করিয়া মাতাল 
অবস্থায় গভীর রাত্রে উদ্বোধনের বাড়ীতে আসিয়া “দোস্ত, দোস্ত" 
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বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিলেন । শরৎ মহারাজ কিন্তু সাড়া দিলেন 
না এবং অন্য সকলকে চুপি চুপি বলিয়া দিলেন যেন কেহ সাড়া না 

দেয়, কেনন৷ শ্রীমা তখন দ্বিতলের ঘরে নিদ্ৰামগ্ন ছিলেন । পদ্মবিনোদ 

দোস্তকে না ডাকিয়। সোজাসুজি শ্রীমাকে ডাকিতে লাগিলেন এবং 
বলিতে লাগিলেন ঃ “মাঃ তোমার ছেলে এসেছে, ওঠো, দরজা! খোল ।” 

এই কথা বলিতে বলিতে পদ্মবিনোদ মিষ্কে গাঁন ধরিলেন, 
ওঠ গো করুণাময়ী, খোল ম৷ কুটার-দ্বার, 
আধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাপে অনিবার। 

তারম্বরে ভাকিতেছি তারা তোমায় কতবার, 
দ্রয়াময়ী হয়ে আজি একি কর ব্যবহার । 

সম্তানে রেখে বাহিরে, আছ শুয়ে অস্তঃপুরে, 
ধ্বনি-বর্ণ-তাল-লয়ে তিন গ্রাম বসাইয়ে, 
ডাকিতেছি তবু নিদ্রে ভাঙ্গে নাকি মা তোমার ॥ 
খেলায় মত্ত ছিলাম বুঝি মুখ বীকাইলে, 
চাঁও মা বদন তুলে, খেলিতে যাব না আর। 

রাম বলে ত্যজি তোরে যাব কার কাছে আর, 

মা বিনে কে লবে এই অকৃতি অধম-ভার ॥ 
আকুল কণ্ঠে সন্তান পদ্মবিনোদের গান শুনিয়া শ্রীমা আর 

থাকিতে পারিলেন না। তিনি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া একেবারে 

জানালা খুলিয়! দ্রাড়ীইলেন। তখন পদ্মবিনোদ উর্ধে শ্রীমার দিকে 
মুখ করিয়া বলিলেন £ “সন্তানের ডাক শুনতে পেয়েছে! মা 
করুণাময়ী? উঠেছে তে প্রণাম নাও ।” এই কথা বলিতে বলিতে 
পানোন্ত্ত পদ্মবিনোদ রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ও পথের 
ধুলা মাথায় দিয়া যাইবার সময় আবার স্থুকঠে গান ধরিলেন, 

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যাম! মাকে 

(মন) তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ না দেখে। 
দোস্ত যেন নাহি দেখে ॥ 
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আহা, পাবাণগলানে। সুর । পদ্মবিনোদের গানে শ্রীমা বিচলিত 

হইলেন। পদ্মবিনোদ রাস্তার ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন এবং এক 
একবার শ্রীমার দিকে চাহিয়া পথের ধুলা! মাথায় দিয়া বলিতেছেন ঃ 
“মা, এই তোমার পদধূলি” । আর সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলিয়া শ্রীমার 
উদ্দেশ্টে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া করুণা ময়ী শ্রীমা জানালার পারে 

দাঁড়াইয়া পন্মবিনোদকে প্রাণ ভরিয়া আশীবাদ করিলেন । ধন্য 

পদ্মবিনোদ! সন্তানেরই জয় হইল। শ্রীম! সন্তানের ডাকে সাড়া 
দিয়াছিলেন এবং এখনও ডাকার মন্তো ডাকিতে পারিলে বিশ্বরূপিণী 

ম। সন্তানের ভাকে সাড়া দেন। 

রাত্রি প্রভাত হইল । শ্রীম। পন্মবিনোদের সম্বন্ধে পরের দিন জিজ্ঞাস! 

করিয়। সকল-কিছু শুনিলেন ও বলিলেন £ “আহা, দেখেছ ছেলেটির 
জ্তান কত টনটনে ।” উদ্বোধনের অনেকে তখন শ্রীমাকে “পদ্মবিনোদের 
ডাকে রাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠা শ্রীমার ঠিক হয় নাই, শরীর 

তাহাতে অসুস্থ হইতে পারে বলিলে শ্রীমা বলিয়াছিলেন £ “ওর 
ডাকে যে থাকতে পারি নে।” সতাই সন্তানের করুণ আহ্বানে 

করুণাময়ী মা কি কখনো সাড়া না দিয় স্থির থাকিতে পারেন! 

সঙ্গত-অসঙ্গত- ্যায়-অন্যায়ের বিচার তো সাধারণ স্বার্থবিলাসী 

মানুষ করিয়া থাকে, ত্বর্গের যিনি অপাপবিদ্ধ স্বার্থবিরোহী দেবী, 
বিশ্ববাসীর যিনি স্েহময়ী ও প্রাণময়ী জননী, তাহার নিকট সঙ্গত- 

অসঙ্গত- ন্যায়-অন্যায়ের বিচার থাকে নাঃ তিনি বরং তাহার স্বতঃক্ফুরত 

ন্নেহ-করুণায় সন্তানের সকল ছুংখ-বেদনা দূর করেন। 

কিছুদিন পরে পদ্মবিনোদ দেহত্যাগ করিলেন । শোনা যায়, 
জীবনের শেষ কয়দিন সে 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামুত” পাঠ শুনিতেন ও 

শুনিতে শুনিতে ছুই চক্ষের জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত। 

মৃত্যুর দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম করিতে করিতে পদ্মবিনৌদ শেষ- 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন । এই ঘটনার কথা শ্রীমার কর্ণে 
(পৌছিলে শ্রীমা' বলিয়াছিলেন ঃ “তা আর হবে ন! শ্রীশ্রীঠাকুরের 
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ছেলে যে। কাঁদা মেখেছিল, ধুয়ে ফেলে যার ছেলে তারই কোলে 
গেছে ।” 

॥ দুই ॥ 

বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর অপাথিব দেবীভাঁব মাঝে মাঝে 
অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িত, কিন্তু তিনি অতি সহজেই তাহা 

সংবরণ করিয়া ফেলিতেন। একবার শ্রীরামকৃষ্জদেবের মহাঁসমাধির 

পর শ্রীমার সহিত শিবুদাদা কামারপুকুর হইতে জয়রামবাটীতে 
আপিতেছিলেন। শিবুদীদা' জয়রামবাটার প্রায় নিকটে আসিয়া 
হঠাৎ দঁড়াইলেন এবং তাহা দেখিয়া শ্রীমা সবিস্ময়ে বলিলেন 2. 

«ও কি রে শিবু এগিয়ে আয়।” শিবুদাদা বলিলেন ঃ “একটি: 
কথা বলতে পার, তাহলে আসতে পারি।” শ্রীমা জিজ্ঞীস! 
করিলেন £ “কি কথা ?” শিবুদাদা বলিলেন £ “তুমি কে বলতে 
পার?” শ্রীম। উত্তর দিলেন £ “আমি কে? আমি তোর খুড়ী।” 

শিবুদাদা৷ বলিলেন ঃ “তবে যাও, এই তো! বাডীর কাছে এসেছ। 

আমি আর যাব না।”৮ তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে । 
সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পডিয়াছে। অতি বিব্রত-স্বরে শ্রীমা 
বলিলেন £ “দেখ দেখি, আমি আবার কে রে? আমি মানুষ, 
তোর খুড়ী।” শিবুদাদ! উত্তর দ্রিলেনঃ “বেশ তো, তুমি যাও. 
না।” শিবুদাদাকে নিশ্চল দেখিয়া শ্রীমা অবশেষে, ধীরে ধীরে 
বলিলেন £ “লোকে বলে কালী ।” শিবুদাদা বলিলেন $ “কালী তো? 

ঠিক ?” শ্রীমা কহিলেন £ “হ্যা” । শিবুদাদা খুশী হইয়া বলিলেন : 
“তবে চল ।৮ এই বলিয়া শিবুদাদ! শ্রীমার সঙ্গে সঙ্গে জয়রামবাটা 

আসিলেন। ভক্তের কাছে যোগমায়া ভগবতী ধুর! দিলেন। শ্রীমার 
প্রকৃত স্বরূপ একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরই জানিতেন এবং জানিতেন বলিয়া 
ফলাহারিণী কালীপুজার এক অমানিশায় শ্রীমাকে পূজাগীঠে বসাইয়া 
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বোড়শীজ্ঞানে পুজা করিয়াছিলেন। বিশ্বের নারীজাতি পুনরায় পরম 
শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে সেইদিন স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

আর একবার জয়রামবাটা হইতে শ্রীমার কলিকাতায় যাইবার 
কথ! স্থির হইয়াছে । শিবুদাদা এই সংবাদ শুনিয়া শ্রীমার সহিত 

দেখা করিবার জন্ত উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, তিনি আর 
সেইদিন কামারপুকুরে ফিরিবেন না, কেননা শ্রীশ্রীরঘুবীরের পুজা, 
ভোগ, শীতল, সন্ধ্যারাত্রিক ও শয়নাদি শেষ করিয়া আসিয়াছেন। 

শ্রীম! তাহা শুনিয়া একটু অসন্ত্ট হইয়া ব্রহ্মচারী বরদাকে কিছু ফল ও 
শাঁকসজি বাঁধিয়া শিবুদাদাকে সঙ্গে লইয়া আমোদর নদ পর্যস্ত 
আগাইয়া দিতে বলিলেন। ব্রহ্মচারী বরদা তাহাই করিলেন । 
কিন্ত হঠাৎ দেখা গেল একটু পরেই শিবুদাদা আসিয়! গ্রামার 
চরণে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন £ 4ম 
স্বামার কি হবে বলো, তোমার কাছে শুনতে চাই।” শ্রীমা অধীর 

হইয়া বলিলেন £ “শিবু ওঠ তোর আবার ভাবনা কি? ঠাকুরের 
অত সেবা কর্লি। তিনি তোকে কত ভালবেসেছেন, তোর আবার 
চিন্তা কি? তুই তো জীবনুক্ত হয়ে আছিস।” শিবুদাঁদা তখনও 

ছাঁড়িলেন না, বলিতে লাগিলেন £ “না, তুমি আমার ভার নাও 

আর তুমি যা বলেছিলে, তুমি তাই কিনা বল।” শ্রীমা তখন 
সন্গেহে তাহার মাথায় ও চিবুকে হাত দিয়া যত প্রকারে আদর 

করেন ও সান্ত্বনা দেন, শিবুদাদা ততই অশ্রু বিসর্জন করিয়া বলিতে 
লাগিলেন ঃ “বল, তুমি আমার সকল ভার নিয়েছ, আর তুমি 
সাক্ষাৎ ম! কালী কিনা ।” শ্ত্রীমা শিবুদাদার অন্তরের সেই আকুলত৷ 

_ দেখিয়া বিচলিত হইলেন এবং শিবুদাদার মাথায় হাত রাখিয়া 
গম্তীরভাবে বলিলেন £ “হ্যা, তাই।” শিবুদাদী ততক্ষণাৎ উঠিয়া 
হাটু গাঁড়িয়। করজোড়ে প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন, 

সর্বমঙগলমঙ্গল্যে শিবে সবার্থসাধিকে 
শরণ্যে ত্রান্বকে গৌরি নারায়ণি নমোইস্ততে । 
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শিবুদাদার চিবুক স্পর্শ করিয়া শ্রীমা পুনরায় , চুমু খাইলেন। 
শিবুদাদাও চক্ষু মুছিয়। গীঁট্রিটি কাধে লইয়া আনন্দে গৃহাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন । শ্রীমার আদেশে ব্রহ্মচারী বরদা শিবুদাদার 

পুঁটলিটি তাহার হাত হইতে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে কামারপুকুর অভিমুখে 

চলিলেন। জয়রামবাটা গ্রামের বাহিরে কিছুদূর আসিয়া আনন্দে 

শিবুদাদা বরদা মহারাজকে বলিলেন £ “ভাই, মা সাক্ষাৎ কালী। 

উনিই সাক্ষাৎ কপাঁলমোচন ; ওঁর কৃপাতেই মুক্তি, বুঝলে ?” শিবু- 

দাদার অগাধ ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দেখিয়। বরদা মহারাজ ভাবে 

গদগদ হইয়া বারবার চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে 

লাগিলেন, শ্রীমা যে কি তাহ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি 

মানবী-__ন! দেবী ! 

একবার জয়রামবাটীতে ম্যালেরিয়ায় ভূগিয়া শ্রীমার শরীর অত্যন্ত 

দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সেজন্য স্বামী সারদানন্দ মহারাজের ব্যবস্থা 
নুযায়ী শ্রীমার সহিত কোন ভক্তের দ্রেখা-সাক্ষাৎ তখন কিছুদিনের 

জন্ত বন্ধ রাখা হইয়াছিল। সেই সময় একজন ভক্ত শ্রীমার নিকট 
দীক্ষা গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইল এবং শ্রীমার সহিত ৰাহারও 
দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ জানিয়া নিরৎসাহ হইয়। বসিয়া পড়িল। বড় 

আশা করিয়া বহু দূর হইতে সে আসিয়াছে শ্রীমার আশীর্বাদ ও 
কপালাভের জন্য, কিন্ত তখন কি করিবে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে 

পারিল না। অগত্যা নিরুপায় হইয়া নিকটস্থ জনৈক ভক্তের" 

সহিত সে সেই সম্পর্কে কথাবার্তা কহিতেছিল এবং কোনরূপ 

করিতেছিল। শ্্রীমা দূর হইতে তাহাদিগের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন 
এবং শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আলুথালুভাঁবে 

দরজার নিকট আসিয়! শ্রীমা পরমেশ্বরানন্দ মহারাঁজকে বলিলেন £ 

“কেন তুমি ওর আসা বন্ধ করেছ?” তাহার উত্তরে পরমেশ্বরানন্দ 

মহারাজ বলিলেন £ “মা, শরৎ মহারাজ নিষেধ করেছেন ।” শ্রীম। 
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বলিলেন £ “শরৎ কী বলবে, আমাদের এজন্যই আসা । আমি ওকে 
দীক্ষা দেব।” পরমেশ্বরানন্দ মহারাজ আর কোন কথা বলিতে 

পারিলেন না। এখানে ভক্ত ও ভক্তির জয় হইল। শ্রীমা নবাগত 
ভক্তকে দীক্ষা দান করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ভক্ত শ্রীমার 
অনন্যসাধারণ কপার কথা ভাবিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল 
ও শ্রীমা তাহাকে সাস্তবনা দিতে লাগিলেন । 

শ্রীমার পক্ষেই তাহা করা সম্ভব হইয়াছিল । আপন শরীরের প্রতি 
শ্রীমা বড় একটা দৃষ্টি রাখিতৈন নাঃ বরং ভক্তসস্তানদিগের শাস্তি ও 
মঙ্গলের জন্য তিনি সকল সময়ই ব্যস্ত থাকিতেন। অশেষ কল্যাণময়ী 
ও করুণাঁময়ী শ্রীমা বলিলেন, সন্তানদের মঙ্গলের জন্যই তো তাহার 
সংসারে আসা। শ্রীমার নিকট সেজন্য যেরকমভাবে যে কোন সন্তান 

যেরূপ অবস্থায়ই আসিয়া! উপস্থিত হইত করুণাময়ী শ্রীমা তাহাদের 
সকল ক্রটি-বিচ্যুতির কথা ভুলিয়া গিয়া সন্গেহে ক্রোড়ে টানিয়। 
লইয়া আশীর্বাদ করিতেন । দীন, হীন ও ছুবল সন্তানকে শ্রীমা 
অভয়বাঁণী দিয়! হৃদয়ে সাহস, শক্তি ও বিশ্বাস আনয়ন করিতেন এবং 

সম্তানগণও শ্রীমার দেবহূর্লভ পবিত্র সানিধ্য ও অহেতুক করুণা লাভ 
করিয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিতেন । 

একবার একজন ভক্ত জপ করিয়াও মনে শাস্তি পাইতেছে না 
বলিয়। শ্রীমার নিকট ছুঃখ প্রকাশ করে এবং মন্ত্র জপ না করিলে 

শ্রীগজরুর অনিষ্ট হয় বলিয়া সে মন্ত্র শ্রীমাকে প্রত্যর্পণ করিতে 

চাহিল। তাহা শুনিয়া শ্রীমা বলিলেন ঃ “দেখ, একি কথা! 
তোমাদের জন্য যে আমি ভেবে ভেবে অস্থির হলুম । ঠাকুর তোমাদের 
যে কবে (পূর্বেই ) দয়া করেছেন।” বলিতে বলিতে শ্রীমার ছুই 
চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল । শ্রীমা আবেগের স্বরে বলিলেন £ “আচ্ছা, 
তোমাকে আর মন্ত্র জপ করতে হবে না।” ইতিমধ্যে ভক্তের হৃদয়ে 

চেতনার উদয় হইয়াছে । সে আতঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিল £ 
“মা, আমার সব কেড়ে নিলেন। এখন আমি কি করি? তবে কি 
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মা, আমি রসাঁতলে গেলুম ?” শ্রীমা তৎক্ষণাৎ দৃঢ়তার, সহিত অভয়মন্ত 
শুনাইয়া তাহাকে বলিলেন ঃ “কি, আমার ছেলে হয়ে তৃমি রসাতলে 

যাবে? যাঁরা এখানে এসেছে আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে 
আছে । বিধির সাধ্য নেই যে, আমার ছেলেদের রসাঁতলে ফেলে । 
আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আর--এটা সর্বদা স্মরণ 

রেখো যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন যিনি সময় 

আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন।” কি স্নেহপূর্ণ সেই 
বাণী! শ্রীমার সন্তানবাৎসল্যের সঙ্গে সঙ্গে অমিত শক্তি ও করুণার 

তেজোদীপ্ত অথচ শান্তিময় আশ্বাস লাভ করিয়া ভক্ত শান্ত হইল। 
এজন্যই বলি যে, বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবী একাধারে ছিলেন জননী, 
গুরু ও দেবতা । মাঁনবীর বেশে ছিলেন শ্রীমা করুণার জাহুবীধাঁরা ! 

বাগবাঁজারে উদ্বোধনের বাটাতে একবার শেষ অসুখের সময় 
এক ভক্তকে শ্রীমা বলিয়াছিলেন £ “তোমরা কি মনে কর, যদি 

ঠাকুর (নিজের দিকে দেখাইয়া) এ শরীরটা না রাখেন তাহলেও 
যাদের ভার নিয়েছি তাদের একজনও বাকী থাকতে আনার ছুটি 
আছে? তাদের সঙ্গে থাকতে হবে তার্দের ভালমন্দের ভার যে 

নিতে হয়েছে । মন্ত্র দেওয়া কি চারটিখানি কথা । কত বোঝ 
ঘাড়ে তুলে নিতে হয়, তাঁদের জন্য কত চিন্তা করতে হয়। এই দেখ 
না, তোমার বাপ মারা গেলেন, আমারও মনটা খারাপ হল। 

মনে হল, ছেলেটাকে ঠাকুর কি আবার একটা পরীক্ষায় ফেললেন? 
কিসে ঠেলে-ঠুলে বেঁচে উঠবে-_এই চিন্তা । সেই জন্যই তো এত 
কথা বললুম । তোমর! কি সব বুঝতে পার? যদি তোমর! সব 
বুঝতে পারতে, আমার চিস্তার ভার অনেক কমে যেত। ঠাকুর 
নানান ভাবে নানান জনকে খেলাচ্ছেন, টাল সামলাতে হয় 

আমাকে । যাদের নিজের বলে নিয়েছি, তাদের তো আর ফেলতে 

পারিনে |” গুরু-শিষ্য-সম্পর্ক যে অনন্তকালের একধাই শ্রীমা অতি 

সহজ সরল কথায় সেইদিন সকলকে বুঝাইয়৷ দিয়াছিলেন। 
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শ্রীমার প্রকৃত সম্তানবাৎসল্যের নিদর্শনম্বরূপ আর একটি ঘটনার 
কথা এখানে উল্লেখ করি। একবার জয়রামবাটাতে শ্রীমার নিকট 

ত্বামী বিশ্বেশবরানন্দ মহারাজ আসিয়াছেন। তিনি আহারের পর 

তাহার উচ্ছিষ্ট দ্রব্য তুলিতে যাইবেন এমন সময় শ্রীমা হাত ধরিয়া 
তাহাঁকে বাঁধ! দিয়া থালাখানি নিজেই তুলিয়া লইলেন। বিশ্বেশ্বরানন্দ 

মহারাজ সবিষ্ময়ে বলিলেন; “মা, আপনি কেন? আমিই 
নিচ্ছি।” শ্রীমা তাহাতে বলিলেন ঃ “আমি তোমার আর কি 

করেছি? মার কোলে ছেলে বান করে, কতকি করে। তোমরা 
দেবের হুর্লভ ধন।” সেই সময় শ্রীমার নিকট অন্য যে সকল 

সত্রীভক্তরা থাকিতেন তাহারা শ্রীমার সেই ধরণের আচরণ বা ব্যবহার 
ঠিক পছন্দ করিতেন না, উপরন্ত সময়ে সময়ে অনুযোগ করিয়াও 

শ্রীমাকে বলিতেন £ “তুমি বামুনের মেয়ে, আবার গুরু, এরা 
তোমার শিষ্ত । তুমি এদের এটো নাও কেন? এতে যে এদেরই 

অমঙ্গল হবে ।” শ্রীমা হাঁস্ত করিয়া সহজভাবে তাহাদিগের কথার 
উত্তর দিয়া বলিতেন ? “আমি যে মা গো! মায়ে ছেলের করবে 

না তো কে করবে ?” 

আর একবার উদ্বোধনের বাটীতে একটি ছোট মেয়ে শ্রীমার 
কম্বলে শুইয়া উহা! নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। তাহার মা সেই কম্বলটি 
পরিক্ষার করিবার জন্য উঠিয়াছে, কিন্তু শ্রীম৷ তাহার হাত হইতে 

কম্বলটি জৌর করিয়া কাড়িয়া লইয়া নিজেই ধুইয়া আনিলেন। 
মেয়েটির মা বিস্ময়ে আপত্তি করিয়া বলিলেন ঃ “মা, তুমি কেন 
ধোবে ?” শ্্রীমা স্েহপূর্ণ স্বরে বলিলেন £ “কেন ধোব না? ওকি 
আমার পর?” “ও কি, আমার পর এই কথাগুলি শ্রীমা এমনই 
ন্নেহপুর্ণভাবে বলিলেন যে, মেয়েটির মা ও উপস্থিত সকলে আনন্দাশ্র 
ত্যাগ না করিয়! থাকিতে পারিল না । সত্যই শ্রীমার অন্তর হইতে 
শুচি-অশুচির ভেদভাব ও সংকীর্ণতা চিরদিনের জন্য যুছিয়া গিয়াছিল। 
তাহারপর শুধুই তিনি ভক্ত-সম্তানদিগের স্লেহময়ী মা-ই ছিলেন না, 
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ছিলেন সকলের পিতা মাতা ভাই বন্ধু ব্বজন-পরিজন সকল-কিছু । 

সেইজন্য কোন সংস্কার ও বাধা-বিপত্তিই তাহার স্বতঃস্ফর্ত করুণা- 
প্রবাহকে বাহত করিতে পাৰ্িত না । আশা ও ভরসার বাণীই তিনি 

সকলকে সকল সময়ে শুনাইত্নে এবং সকলের অন্তরে অসীম শক্তির 
সঞ্চার করিতেন । যেমন একবারের এক ঘটনা । শ্রীমার নিকট এক শিষ্য 

ছুঃখ করিয়া বলিল, তাহার ভয় হয় যে, মার মত মা পাইয়াও সে 

জীবনে কিছু করিতে পারিল না । শ্রীমা তাহার মুখে নিরাশার বাণী 

শুনিয়া অভয়দাঁন করিয়। বলিলেন £ “ভয় কি বাবা, সর্বদাই জানবে, 

ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন । আর আমি রয়েছি। আমি 

মা থাকতে ভয় কি তোমাদের । ঠাকুর যে বলে গেছেন, “যারা 
তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকাঁলে এসে তাদের হাত ধরে 

নিয়ে যাবো” । যে যা খুশী কর না কেন, যে যেভাবে খুশী চল না 

কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে । ঈশ্বর 
হাত পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন; তারা তো তাদের খেলা 

ঘখেলবেই |” শিষ্য আশ্বস্ত হইয়া শ্রীমার চরণে মাথা রাখিয়া প্রণাম 
করিল। 

আর একদিন উদ্বোধনের বাঁটাতে শ্রীমার নিকট সন্ত্রাস্ত ঘরের 
একজন স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি নিজ জীবনের ভূল 
বুঝিতে পারিয়া আপন ছশ্রকৃতির জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হহয়৷ শ্রীমার 
ঘরের বাহিরে দাড়ায়! ধীরক্ঠে বলিলেন £ “মা, আমার উপায় কি 

হবে? আমি আপনার কাছে এই পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করবার 
যোগা নই ।” শ্রীমা তাহার সকল কথ! শুনিয়া এবং নিজের বাহুদ্ধারা 
তাহার গলদেশ জড়াইয়। ধরিয়া সন্সেহে বলিলেন £ “এম মা, ঘরে 

এস। পাপকি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ। এস, আমি 
তোমাকে মন্ত্র দেব। ঠাকুরের পাঁয়ে সব অর্পণ করে দাও। ভয় 
কি?” সত্যই শ্রীম। ভ্ত্রীলোকটিকে কৃপা করিয়াছিলেন। শ্রীমা 
ছিলেন পতিতোদ্ধারিণী ক্ষমাসুন্দর জননীমূতি । কাহারও পাপকে 
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দ্বণার চক্ষে না দেখিয়া কৃপাঁর চক্ষেই শ্রীম! সর্বদা দেখিতেন এবং 

একান্ত অপরাধীকেও তিনি ক্ষমা করিতেন । শ্রীরামকৃষ্ণস্তান স্বামী 
অভেদানন্দ মহারাজ এজন্ই শ্রীশ্রীসারদাদেবী স্তোত্রে লিখিয়াছেন ঃ 

“দোষান্ অশেষান্ সগুনী করোধি” যিনি অসংখ্য দোষকে গুণ 

বলিয়া দর্শন ও গ্রহণ করিতেন । তাহার পর হইতে ক্ত্ীলোকটি 
প্রীমার নিকট মাঝে মাঝে আসিতেন। শ্রীমা তাহাকে পরিহাস 
করিয়া বলিয়াছিলেন £ “কেন গো, ঠাকুর কি খালি রসগোল্লা খেতেই 
এসেছিলেন ।” অর্থাৎ শ্রীমা বল্পিতেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সকলের দোষ 
ক্ষম1 করিয়! মুক্তি দিতে আসিয়াছেন । 

শেষ অস্থখের সময় শ্রীমা সারদা সর্দাই জপ করিতেন । 

একদিন রাত্রে শ্রীমাকে বসিয়া জপ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া 
একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন £ “আপনি কি ঘুমান নাই, বা ঘুম 
হচ্ছে না?” শ্রীমা সন্সেহে তাহাকে বলিলেন £ “কি করি বাবা, 
ছেলেরা সব ব্যাকুল হয়ে এসে ধরে, আগ্রহ করে, দীক্ষা নিয়ে যায় । 
কিন্তু কই, কেউ নিয়মিত কেন, কিছুই করে না। তা-_যখন ভার 
নিয়েছি, তখন তাঁদের আমাকে দেখতে হবে তো? তাই জপ করি, 

আর ঠাকুরের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা করি, “হে ঠাকুর, ওদের 
চৈতন্য দাও, যুক্তি দাঁও, ওদের ইহকাল পরকাল সব তুমিই দেখো । 
এ সংসারে বড় ছুঃখ-কষ্ট! আর যেন তাদের না আসতে হয়।৮ 
সেবক শ্রীমার কথা শুনিয়া বিন্মিত ও বিহ্বল হইয়া প্রণাম করিয়া 
চলিয়! গেল । 

আর একদিন একজন তক্তকে শ্রীমা আশ্বাস দিয়া বলিলেন £ 

“তোমার চিস্তা কি বানা; তোমাদের কথা আমার খুব মনে হয়। 

তোমার কিছু করতে হবে না, তোমার জন্ত আমিই করছি।৮ 
ভক্তটি শ্রীমার কথ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল £ “তোমার যেখানে যত 

সন্তান আছে, সকলের জন্যেই তোমার করতে হয় ।” শ্রীম। শুনিয়া 
বলিলেন £ *্যা। ভক্ত আবার জিজ্ঞাসা করিল £ “তোমার 
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এত ছেলে রয়েছে, সকলের কথা মনে পড়ে মা?” শ্রীমা সেইবারও 

হাসিয়া বলিলেন ঃ “যার যার নাম মনে আসে, তাদের জন্য জপ 

করি। আর যাঁদের নাম মনে.না আসে, তাদের জন্য ঠাকুরকে এই 
বলে প্রার্থনা করি, ঠাকুর, আমার অনেক ছেলে অনেক জায়গায় 
রয়েছে, যাদের নাম আমার মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখো, 

তাদের যাতে কল্যাণ হয়, তাই করো” ।” শ্রীমার জীবনে সকলই 
অসাধারণ, আবার সকলই সাধারণ ছিল। সন্তানের তিনি স্সেইময়ী 

মা, সুতরাং সন্তানের মঙ্গলের জন্য সকল-কিছু করিতে তিনি দ্বিধাবোধ 

করিতেন না । 

আর একদিন একজন ভক্ত শ্রীমাকে জপ করিলে কি ফল হয় সে 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমা তাহাকে বলিলেন ঃ “জপ-টপ কি 

জানো? ওর দ্বারা ইন্দ্রিয়-টিক্দ্রিয়গুলোর প্রভাব কেটে যায়।” 
কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়। শ্রীমা আবার তাহাকে বলিলেন £ “জপ ধ্যান 
সব যথাসময়ে আলন্ত ত্যাগ ক'রে করতে হয়। রোজ পনেরো-বিশ 

হাজার ক'রে সকলে জপ করতে পারে তাহলে হয়। আগে করুক, 

না হয়, তখন বলবে । কেবল বলে, কেন হয় না?” ভক্তটি-পুনরায় 
জিজ্ঞাসা করিল ; “জপের পর কাজ-কর্ম করবো কি?” শ্রীমা 
দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন £ “কাজ কর্ম করবে বই কি, কাজে মন ভাল 
থাকে । তবে জপ, ধ্যান, প্রার্থনাও বিশেষ দরকার, অন্ততঃ সকাল- 

সন্ধ্যাকালে একবার বসতেই হয়। ওটি হল যেন নৌকার হাল। 
সন্ধ্যাকালে একটু বসলে সমস্ত দিন ভালমন্দ কি করলাম-_না 
করলাম, তার বিচার আসে । তারপর কালকের মনের অবস্থার 

সঙ্গে আজকের অবস্থার তুলনা করতে হয়। কাজের সঙ্গে সকাল- 

সন্ধ্যা ধ্যান-জপ না করলে কি করছ__না করছ বুঝবে কি করে? 
ধ্যান-জপের একটা নিয়মিত সময় রাখা খুব দবকার |” সময়কে 

অবলম্বন করিয়া ও সময়ের পারে গিয়া ইষ্টমষ্ত্রে না ডুবিলে জপ 
হয় না সেই রহস্য শ্রীমা জানিতেন, কিন্ত তাহলেও প্রথম প্রথম ধ্যান- 
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জপ করিবার সময় সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিতেন, ধান- 
জপ বেশী হল-_কি কম হল তা বোঝবার জন্য । 

শ্রীমা বিশেষ অধিকারীকে আবার সব্দা ইষ্টদেবতার স্মরণ-মনন 
করিতে বলিতেন। এই স্মরণ-মননই বেদান্তের শ্রবণ, মনন ও 

নিদিধাঁসনের সাধনা । একজন ভক্ত দীক্ষার পর বাড়ী যাইবার 

সময় শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন * “মা, জীবনে উপায় কি?” শ্রীমার 
ঘরে একটি ঘড়ি ছিল, শ্রীমা উহা! দেখাইয়া বলিলেন £ “এ ঘড়ি 

যেমন টিক্ টিক করছে, ঠিক তেমনি নিয়মিত নাম করে যাও, তাতেই 
সব হবে, কিছু করতে হবে না।” ভক্তসস্তান ও সন্নাসী- 
ব্হ্মচারীগণকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে শ্রীমা উপদেশ দিতেন । 

যাহার মধ্যে ভক্তির ভাঁব প্রবল দেখিতেন, তাহাকে ভক্তির উপদেশ 

দিতেন এবং বলিতেন ভগবানকে আপনার জন ভাবিয়া ভক্তি 

করিবে ও ভালবাঁসিবে, তাহা! হইলেই জীবনে শাস্তি ও মুক্তি 
পাইবে । আবার অন্য জনকে হয়তো জ্ঞানের উপদেশ দিয়া 
বলিতেন ; “জপ বিড়বিড় করা মেয়েদের কর্ম, তোমাদের জ্ঞান 

আছে ।” অর্থাৎ জ্ঞান-বিচারের ভাব যাহাঁদিগের মধ্যে লক্ষ্য 

করিতেন শ্রীমা তাহাদিগকে বিচারের কথাই বলিতেন। শ্রীম৷ 
আবার মাঝে মাঝে বলিতেন £ এমন্ত্র-তন্ত্র কিছু নয় মা, ভক্তিই সব। 
ঠাকুরের মাঝেই গুরু, ইষ্ট সব পাবে । উনিই সব।” কৃপার প্রতি 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার বলিতেন £ “এত জপ করলামই 
বল, আর এত কাঁজ করলামই বল, কিছুই কিছু নয়, মহামায়া পথ ছেড়ে 
ন৷ দিলে কার কি সাধ্য ! হে জীব, শরণাগত হও কেবল শরণাগত 

হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।” এই জপের 
প্রসঙ্গে একদিন একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন £ “জপ-তপের দ্বারা 
কর্মপাশ কেটে যায়, কিন্ত ভগবানকে প্রেম-ভক্তি ছাড় পাওয়া 

যায়না। রাখালেরা কি কৃষককে জপশ্যান ক'রে পেয়েছিল; না 
তারা আয়রে, নেরে, খারে করে পেয়েছিল ?” শ্রীমা এখানে সরল 
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বিশ্বাসে ও ছোট শিশুর মতো সরলতার মধ্য দিয়। শ্রীভগবানকে লাভ 

করা যায় একথা রই ইঙ্গিত দিয়াছেন । 
শ্রীমা সকল সময়ে সকলের আশাপথ চাহিয়া! বসিয়া থাকিতেন। 

ছোট-বড় ও ধনী-নির্ধনের ভেদ তাহার মধ্যে ছিল না। যদি কোনদিন 

কোন ভক্ত না মাসিতেন তবে বলিতেন £ “ভক্তেরা কেউ এলো না।” 

একবার গৌরীশানন্দ মহারাজ যখন জয়রামবাঁটাতে ছিলেন তখন 

শ্রামার পারে বাতের যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল । সেই অবস্থায় 
শ্রীম৷ শ্রাশ্রীঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিলেন £ “আজও দিনটা 
বৃথাই গেল! একজনও তো এল না! তুমি না বলেছিলে, “তোমাকে 

নিত্যই কিছু-না-কিছু করতে হবে ?” এই কথা বলিয়া শ্রীমা একবার 

ঘরের বাহিরে ও একবার ভিতরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন । যেন 

কী এক দিব্যভাবের আবেশে উন্মনা । পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির দিকে 
অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন £ “কই ঠাকুর, আজকের দিনটা! 
কি বৃথা যাবে? তাহার পর কি জানি কেন শ্রাম! কিছুক্ষণ নীরব 

ছুইয়! বসিয়া রহিলেন ও পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের বাহিরে 
গেলেন। সেইদিন তো কাটিয়া গেল। পরের দিন এক অঘটন 
ঘটিল। কোথা হইতে তিনজন ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। 

তাহাদের দ্রেখিয়! শ্রামার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। 
এখানে সত্যই আমরা লক্ষ্য করি, সন্তানের জন্য শ্রীমার কী 

আকুল স্সেহ ও আকধণ। মাতৃভাবের জাহুবীধারা শ্ীমার হৃদয়- 
গোমুখী দিয়া অবিশ্রান্তভাবেই অবিরত প্রবাহিত হইত ।. ন্েহময়ী 
শ্রীমা সকলের জন্য চিন্তা করিতেন এবং সকলের জন্যই নিলের 
সকল সুখ-ন্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া কল্যাণ-কামনা করিতেন । কিন্তু 

তাই বলিয়া কোন অন্যায় বা অত্যাচার তিনি জীবনে কখনও সহ্া 

করিতে পারিতেন না। মনে পড়ে, স্বদেশী অধুন্দোলনের সময় 
কোয়ালপাড়া আশ্রমে কিছুদিনের জন্য ধ্যান-জপ, পুজা-পাঃ প্রভৃতি 
অপেক্ষ। ব্বদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের চর্চা এবং তাত-চরকা৷ ও 
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দেশসেবা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনার দিকেই সকলের দৃষ্টি অধিক 

পড়িয়াছিল। সেইজন্য এ আশ্রমের প্রতি ইংরাজ-সরকারেরও 

বিশেষ তীক্ষদৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। একদিন শ্রীমা তদানীন্তন 

আশ্রমাধাক্ষ স্বামী কেশবানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ “দেখ বাবা; 

তোমরা যখন ঠাকুরের জন্যা একটি ঘর এবং আমাদের পথের বিশ্রামের 
জন্য একটু স্থান করেছ, তখন এবার যাবার সময় ওখানে ঠাকুরকে 

বসিয়ে দিয়ে যাব । সব আয়োজন করে রেখো । পুজা, অন্নভোগ, 

আঁরতি সব নিয়মিত করতে থাকবে । শুধু স্বদেশী ক'রে কি হবে? 
আমাদের যা-কিছু--সবের মূল ঠাকুর । তিনিই আদর্শ। যা-কিছু কর 

না কেন, তাকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না।” শ্রীমার এই 

কথা শুনিয়। কেশবানন্দ মহারাজ সকল-কিছু বুঝিতে পারিলেন এবং 

প্রীমার ইঙ্গিত কোন্দিকে তাহাও অনুধাবন করিলেন । তবে তিনি 

প্রীমাকে প্রকারান্তরে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন ঃ “ম্বামীজী তো 

দেশের যুবকদের উৎসাহিত করে নিষ্ষাম-কর্মের পত্তন করেছেন। তিনি 

আজ বেঁচে থাকলে কত কাজই না! হত।” কেশবানন্দের কথা শুনিয়া 

প্রীমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । তিনি তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে 

বাধা দিয়া বলিলেন ; “ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে 

কোম্পানি কি তাকে ছেড়ে দিত ? জেলে পুরে রাখত । আমি তা 

মোটেই দেখতে পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা তলোয়ার । 

বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাকে বললে, মা, আপনার আশীবাদে 

এ যুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরী জাহাজে চড়ে সে মুলুকে 

গিয়েছি । সেখানেও দেখলাম, ঠাকুরের কি মহিমা, কত অন্তরঙ্গ 
সঙ্জন লোক আমার কাছে তার (ঠাকুরের ) কথা মন্ত্রমুদ্ধের মতো 
আগ্রহ সহকারে শুনেছে এবং এই ভাব নিয়েছে । তারাও তো৷ 

আমার ছেলে__কি বলো ? তাহার সীমারিত বুদ্ধিতে ত্রিকালদ্রিনী 
শ্রীমাকে তিনি স্বদেশী আন্দোলন ও চার কিছু কিছু উপযো।গিতার 

কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া নিজের জুল ও অক্ঞ্রতা বুঝিতে 
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পারিলেন এবং অনুতপ্ত হইয়া শ্রীমার চরণে মাথা রাখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা 

করিলেন । 
কেশবানন্দ মহারাজ সেইদিন শ্রীমার মধ্যে মাতৃত্বের পরিপূর্ণ 

প্রকাঁশ লক্ষ্য করিয়া বিন্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং শ্রীম। যে স্বদেশ ও 

বিদেশের সকল সন্তানকেই আপনার ভাবিয়া ভালবাসেন তাহা 

বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, তাই 
বলিয়া কোন জাতির অন্ঠায়-অত্যাচারকে শ্রীমা কোনদিন সঙ 

করিতেন না । এ ঘটনার পর শ্রীম। পুনরায় সকলকে বুঝাইয়াছিলেন, 
সাধন-ভজন বা সাঁধন৷ ব্যতীত নিষ্কাম-কর্ম কেহ কোনদিন করিতে 

পারে না। কর্ম করিতে হইবে ও দেশের সেবা করিতে হইবে নারায়ণ- 

বুদ্ধিতে । প্রতিটি মানুষের জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যই হইবে ঈশ্বর 
বা নারায়ণ-বুদ্ধিতে দেশসেবা ও জনসেবা কর! এবং সেই ভাবদীপ্ু 

সেবার আদর্শকে হৃদয়ে জাগরূক রাখিবাঁর জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
করিতে হইবে এবং ঈশ্বরের মহিমা ও স্বরূপ সর্বদা শ্রবণ, মনন ও 

*নিদিধ্যাসন করিতে হইবে । নিষ্কাম-কর্ম করিয়া চিত্ত শুদ্ধ না হইলে 
কেহ কখনও নিঃস্বার্থভাবে দেশসেবা বা জনসেবা করিতে পারে না 
এবং নিংম্বার্থভাবে দেশসেব! বা জনসেবা না করিলে কর্মের আসল 

উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। শ্রীমা এই সকল কথাই প্রকারাস্তরে 

সকল সন্তনি ও ভক্তগণকে উপদেশ দিলেন । উন্নত অধ্যাত্বজীবনের 

খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে শ্রীমার যেমন লক্ষ্য ছিল, তেমনি লক্ষ্য ছিল 
সংসারের ও সমাজের ছোট-বড় সকল কাজের দিকে । মোটকথা 

পাথিব ও অপাধিব সকল বিষয়ের উপরই শ্রীমার ছিল সর্বদা 

সতর্ক-দৃষ্টি । মিথ্যা বা অনিত্য বলির! শ্রীমা কোনদিনই সাংসারিক 
কাজ-কর্মকে উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়! দিতেন না, বলিতেন, ভগবানের 

সংসারঃ বা মহামায়ার সংসার। সংসারে খ্রাকিয়া ভগবানের 

পাদপন্মে এক হাত রাখিতে হইবে এবং অন্য হাত থাকিবে সংসারের 
সকল কাজে ও সকলের কল্যাণপ্রচেষ্টায়। ভগবানকে স্মরণে রাখিলে 
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কিংবা! বিশ্বস্থ্টরির মূলকারণ মহামায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিলে তবে 
মানুষ মায়ার মধ্যে থাকিয়াও জীবনে যথার্থ শাস্তির পথ খুঁজিয়। পায় । 

একবার কেদার মহারাঁজ শ্রীমাকে কোয়ালপাড় আশ্রমের 
বাপারে সেখানকার কর্মীদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করিয়াছিলেন । 
প্লীমা শুনিয়া বলিয়াছিলেন ঃ “সে কি গো কেদার, আমাদের 

ভালবাপাঁতেই তার সংসার গড়ে উঠেছে। আহা, এর 
জন্যে পাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি । তবে তো তার 
কৃপায় নরেন আমার ধীরে ধীরে এই সব করলে । ঠাকুরের শরীর 
যাবার পর ঘর-সংসার ছেড়ে নরেন”? রাখাল? শরৎ বাবুরাম_-সব 

ছেলেরা ঠাকুরের ভাব আশ্রয় ক'রে একসঙ্গে জুটল। এই দেখে 
আমার খুব আনন্দ হল। ওমা! কিছুদিন পরে দেখলাম তাদের 
বৈরাগা এল, সকলেই সংসারতাগী, কেউ কাউকে তেমন মানতে 
চায় না। একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে । এখানে ওখানে 

ভিক্ষা করে খায়, আর গাছের তলায় তলায় ঘুরতে থাকে । আমার 
তখন মনে খুব ছঃখ হল। ঠাকুরের কাছে এই বলে আকুলভাবে 

প্রার্থনা করতে লাগলুম, ঠাকুর, তুমি এলে, এই ক'জন শুদ্ধসত্ব 
ছেলেদের নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, এই ক'জনকে 

না হয় ধন্য করলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল তা হলে 

এত কষ্ট করে আসার কি দরকার হিল? এত তপন্তারই ব! কী 
প্রয়োজন ছিল? দেশে এরকম সাধুর তো অভাব নেই । আমার 
ছেলেরা তোমার ভাব নিয়ে এক একটি স্থান আশ্রয় করে বসবে, 
আর এ সংসারতাপদদ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার ভাব 

পেয়ে শাস্তি পাবে, আনন্দ পাবে এই জন্যই তো আসা1”৮ কেদার- 

বাব শ্রীমার কথা শুনিরা একদিকে যেমন লজ্জিত হইয়াছিলেন, 

অপরদিকে তেমনি শ্রীমার ক্ষমান্থন্দরমৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া- 
ছিলেন । ভাবিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎ সঙ্ঘজীবনের উপর শ্রীমার কি 
সতর্ক-দৃষ্টি ও মমতা ! 

ও 
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বিদেশী শীসকদিগের অত্যাচারের জন্য দেশের জনগণের ' এত 

ছুঃখ-ছ্র্দশা এবং সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্যই 
যে জনগণের স্বাধীনতা-সংগ্রীম সেই কথা-শ্রীমা ভালভাবে জানিতেন। 
সেইজন্য দেশের এখানে-সেখানে অত্যাচার ও বিপ্লবের কথা শুনিলে বা 
খবরের কাগজে পড়িলে শ্রীমা দীপ্ত কণ্ঠে কখনও কখনও বিদেশী 
ইংরাজ-সরকারের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতেন । আবার 
কখনও কখনও সকল-কিছু অত্যাচারের কথা শুনিয়া তিনি গম্ভীরভাবে 

নীরব থাকিতেন। কুচবিহার জেলায় কোন একটি গ্রামে বিপ্লবাত্মক 
কর্মে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ভক্ত দেবেনবাবুর স্ত্রী ও ভগিনীকে ধরিয়া 
লইয়া গিয়াছিলেন। সংবাদটি মুখে যুখে ছড়াইতে ছড়াইতে ক্রমে 
শ্রীমার নিকট আসিয়া পৌছাইল । দেবেনবাবুর ভগিনী তখন 
অস্তঃসত্বা ছিলেন। শ্রীমা সংবাদ শুনিয়। মর্মাহত হইলেন । কিছুক্ষণ 
পরে কালীমাম। (শ্রীমার কনিষ্ঠভ্রাতা ) অত্যন্ত বিচলিত হইয়! যখন 
শ্রীমাকে আবার বলিলেন যে, দেবেনবাবুর স্ত্রী ও ভগিনীকে পুলিশ 
সারাপথ হঁটাইয়া থানায় লইয়া গিয়াছে, তখন শ্রীমা আর 
থাকিতে পারিলেন না, উত্তেজিত হইয়া তীব্রকষ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ঃ 
“বল কি?” এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীমা অকম্মাৎ অগ্নিমূততি 
ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ “এটা কি কোম্পানীর আদেশ, 
না পুলিশ সাহেবের কেরামতি? নিরপরাধী স্ত্রীলোকের ওপর এত 
অত্যাচার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় তো৷ কই শুনিনি? এ" যদি 

কোম্পানীর আদেশ হয়, তো আর বেশীদিন নয়। এমন কোন, 
বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না যে, ছু*চড় দিয়ে মেয়ে-ছুটিকে 

ছাড়িয়ে আন্তে পারে?” কল্যাণীমুতির পরিবর্তে শ্রীমার তখন 
ভয়ঙ্করী রুদ্রমৃতির বিকাশ। কিন্তু সেই তীব্রতা ও তীক্ষতার 

মধ্যেও ছিল শ্রীমার মুখে এক প্রশাস্তির স্িগ্ধ ছ্যাতি। শ্রীমার 
সেই প্রসন্নগন্ভীর মূতি দেখিয়! স্বামী বিবেকানন্দের মতো বলিতে 
ইচ্ছা হয়, 
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মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা 

মাতৃভাবে তারি আগমন । 

রোগ-শোক, দাঁরিদ্র-যাতিনা, 

ধর্মাধর্ম, শুভাশুভ ফল, 
সব ভাবে তারি উপাসনা, 

জীবে বল-_কেবা কিবা করে ? 
অথবা, 

সত্য তুমি মৃতুচরূপা কালী, 
স্বখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া । 

করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, 

হোক মায়াঁভ্দ, স্ুখন্বপন দেহে দয়া ॥ 
মুণ্ডমাল! পরায়ে তোমায় 

ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী । 

কিন্তু পরমুনুর্তেই ঘটনা ঘটিল অপূর্ব রকমের। নিরাশার 
পটপরিবর্তন হইয়! ভাঁপিয়া৷ উঠিল আঁশীর এক উদ্দীপনা । কালীমামা 
ছুটিয়া আসিয়া শ্রীমাকে পুনরায় সংবাদ দিলেন, দেবেনবাবুর 
স্ত্রী ও ভগিনী পুলিসের হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। সংবাদ 
শুনিয়। শ্রীমা শান্ত হইলেন ও বলিলেন £ “এ খবর যদি না পেতুম 
তবে আজ আর ঘুমুতে পারতুম না।” শ্রীমার করালিনী অশান্ত 
রূপ তখন শান্ত হইয়াছে । 

শ্রীমা ধখন একবার কোয়ালপাড়ায় ছিলেন তখন একদিন একজন 
ভক্ত আসিয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া শ্রীমার পার্থ উপবেশন করিল । 
তখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বেশ জটিল। . শ্রীমা ভক্তটিকে 
কুশল-প্রশ্ীদি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন £ “হ্যাগা, যুদ্ধের কি খবর? 
কি লোকক্ষয়টাই না হল। কি মান্ুষ-মারা কলই না বের করেছে! 
আজকাল কত রকম যন্ত্রপাতি__টেলিগ্রাফ ইত্যাদি । এই দেখনা, 
রাঁসবিহারী কাল কলকাতা থেকে রওনা হয়ে আজ এখানে পৌছে 
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গেছে।” এই কথ! শুনিয়া প্রবোধবাবু পাশ্চাত্যদের প্রশংসায় 
অকন্মাৎ মুখর হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন £ ইংরেজ সরকার 
আমাদের দেশে সুখ-সাচ্ছুন্দ্যের বৃদ্ধি করেছেন।” প্রবোধবাবুর 

অকারণ উচ্ছ্বাসের কথা শুনিয়া শ্রীমা একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন ঃ 
“কিন্ত বাবা, এসব সুবিধা হলেও আমাদের দেশের অন্ন-বস্ত্রের অভাব 
বড় বেড়েছে । আগে এত অন্নকষ্ট ছিল না।” প্রবোধবাঁবু একটু 
অপ্রতিভ হইয়। এক পার্থ সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেশের হুঃখ ও 

ছুর্দশার জন্য শ্রীমার অন্তর একান্তভাবে ব্যাকুল দেখিয়া বিশ্মিত 
হইলেন। ৃ 

আর একদিনের একটি ঘটনা । দেশে সর্বত্র তখন বন্ত্রাভীব। 

বন্ত্রীভাবে বিশেষ করিয়া কুলবধূরা ঘরের বাহিরে আসিতে পারে না । 
এমন অবস্থ। হইয়াছিল যে, লজ্জানিবারণে অসমর্থ হইয়া৷ কোন কোঁন 

রমণী আত্মহত্য! করিতে লাগিল । সংবাদপত্রে সেই সকল মর্মন্তদ 
আত্মহত্যার সংবাদ বাহির হইতে লাগিল। একদিন এ সংবাদ 
শুনিতে শুনিতে শ্রীমা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং নিজেকে 
আর সামলাইতে না পারিয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন ঃ “ওরা 

( ইংরাজরা ) কবে যাবে গো ? ওরা কবে যাবে গো ? অতি করুণ 
অথচ কঠোর সেই কণ্ঠস্বর! অবশেষে নীরব থাকিয়া শ্রীমা বলিলেন ঃ 
“তখন ঘরে ঘরে চরকা ছিল, ক্ষেতে কার্পাস-চাঁষ হত, কাপড়ের 

অভাব ছিল না । কোম্পানী এসে সব ন্ট করে দিলে । কোম্পানী 

সুখ দেখিয়ে দিলে__টাকায় চারখানা কাপড়, একখানা ফাঁও! সব 
বাবু হয়ে গেল__-চরকা৷ উঠে গেল-__এখন বাবু সব কাবু হয়েছে ।” 
দেশের প্রতি শ্রীমার স্েহদৃষ্টি ও ভালবাসা যে কত গভীর ছিল তাহা 
এই দকল ঘটন! হইতে বুঝিতে পারা যায় । 

ব্বদেশী-আন্দোলনের আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীমা একবার জয়রাম- 

বাঁটাতে একজন ভক্ত-যুবককে ছেলেমেয়েদের জন্য নৃতন কাপড় 
কিনিয়া আনিতে বলিলেন। যুবকটি একটু দেশপ্রেমিক ছিল। 
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শ্রীমার আদেশ শুনিয়৷ যুবক কোন বিদেশী কাপড় না কিনিয়া 
অনেকগুলি মোটা মোটা কাপড় কিনিয়া আনিয়া শ্রীমাকে দেখাইল। 
কিন্ত সেই কাপড়ের কোনটাই ছেলেমেয়েরা পছন্দ করিল না, সুতরাং 

শ্রীমাও পছন্দ না করিয়া এ কাপড়গুলি ফেরৎ দিয়া আরও মিহি 
ধরণের কাপড় কিনিয়া আনিতে বলিলেন । তখন দেশের সবত্রই 
বিদেশী কাপড়বর্জনের আন্দোলন আর্ত হইয়াছে । যুবক একটু 
বিরক্তন্বরে শ্রীমাকে বলিল £ “ওসব তো বিলেতী হবে, ও আবার কি 
আনব মা?” শ্রীমা একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন ঃ “বাবা, 
তারাও বিলেতের লোক তো আমার ছেলে । আমার সকলকে 

নিয়ে ঘর করতে হয় । আমার কি একরোখা হলে চলে? ওরা যেমন 

যেমন বলছে, তাই এনে দীও।” যুবকটির মনে একটু দ্বিধাভাব 
লক্ষ্য করিয়া শ্রীমা তাহাকে আর কাপড় কিনিয়া আনিতে অনুরোধ 

করিলেন না, কেননা শ্রীমা কাহারও কোন ভাব নষ্ট করিতেন না । 

॥তিন ॥ 

সত্যই 'শ্রীম। সারদার জীবন ছিল অপুর্ব ও অনন্যসাধারণ। সহল 
সাধারণ ভাবে তিনি জীবন যাপন করিতেন, কিন্তু সেই সাধারণ 

আচরণের মধ্যেই এক অসাধারণ ও দিব্ভাবের বিকাশ অনেকে লক্ষ্য 
করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসংবরণের কিছুদিন পরে শ্রীমা দক্ষিণ- 
দেশে তীর্ঘদর্শনে গিয়াছিলেন। দক্ষিণদেশে শ্রীমার পদার্পণে বহু 
ভক্ত নরনারীকে তিনি কৃপা ও দীক্ষা দানও করিয়াছিলেন । 

দক্ষিণদেশে যাইয়া তাহাদিগের ভাষ! বুঝিতে শ্রীমার একটু 
অসুবিধা হইলেও তাহাদের পক্ষে শ্রীমার অন্তরের ভালবাসার ভাষা 
বুঝিয়৷ লইতে বিশেষ-কিছু অসুবিধা হইত না । 

বাঙ্গালোরে যখন শ্রীমা উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাহার 
আগমন-সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া৷ পড়িয়াছিল। বাঙ্গালোরের 
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আবালবৃদ্ধবণিতা সকলে শ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য , আকুল 
হইয়াছিল এবং যাহার যেমন সামর্থ তেমনি ফল, ফুল, মিষ্টি ও 
পুষ্পমাল্য লইয়া শ্রীমাকে দর্শন ও বন্দনা করিবার জন্য দলে দলে 
সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল । ' এমনও এক এক দিন গিয়াছে 
যে, ভক্তগণের নিবেদিত পুষ্প-মাল্য শ্রীমার চরণে স্তূপাকারে পরিণত 
হইয়া উঠিত। শ্ত্রীমা বাঙ্গালোরে প্রায় এক সপ্তাহকাল থ'কাকালে 
সেখানে আনন্দের হাট বসিয়াছিল। সেই সময় একদিন স্বামী 
বিশুদ্ধানন্দজী শ্রীমাকে গাড়ী করিয়া অদৃরবর্তী একটি গুহা-মন্দিরে 
দেবতা দর্শন করিতে লইয়া গিয়াছিলেন ৷ মন্দিরাদি দর্শন করিয়া 

মঠে ফিরিবার সময় তাহাঁবা দ্বারদেশে দেখিলেন যে, আশ্রমের 
সম্মুখের জমিতে দর্শনার্থী অগণিত নরনারীর ভীড় হইয়াছে। শ্্রীমার 
গাড়ী ধীরে ধীরে সেইদিকে অগ্রসর হইতেছিল। গাঁড়ীর শব্দ 
পাইয়া সকলে আগ্রহে উঠিয়া দাড়াইয়াছিল এবং গাড়ী আসিয়া 
পৌছিলেই সকলে সষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিয়াছিল। সেই দৃন্ত 
দেখিয়! শ্রীমা৷ গাড়ী হইতে নামিয়া অপূর্ব এক আবেশে অভয়- 

মুদ্রায় *ক্ষিণ হস্ত তুলিয়া কয়েক মিনিট দীড়াইয়। থাকেন। সেই 
অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া সকলেই স্তব্ধ ও বিন্ময়বিষুগ্ধ হইয়াছিল । 
কিছুক্ষণ পরে শ্রীমার চেতনা ফিরিয়া মাসিলে তিনি ধীরে ধীরে 
আশ্রমের একটি বড় ঘরে যাইয়া প্রীশ্রীঠাকুরের ছবির সম্মুখে উপবেশন 
করেন। চতুর্দিক নীরব ও নিস্তব্ধ । শান্তির ন্গিগ্ধ তবঙ্গ যেন চারিদিকে 
প্রবাহিত হইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সেই নি:স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া 
শ্রীমা বিশুদ্ধানন্দজীকে বলিয়াছিলেন ঃ “এদের ভাষা তো জানিনা, 
ছুটি কথা বলতে পারলে এব্রা কত শাস্তি পেত।” যাহা হউক শ্রীমা 
বাংলা ভাষাতেই সমবেত ভক্তগণের উদ্দেশে কয়েকটি আশীর্বাণী 

উচ্চারণ করেন । বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ বাণীগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ 
করিয়া সমবেত সকলকে বুঝাইয়া দেন। তাহারা শ্রীমার ক্লাশীর্বাণী 
শুনিয়া বলিয়াছিল ? “না না, এই বেশ, এতেই আমাদের হৃদয় 
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আনন্দে ভরপুর হয়ে গেছে । এরকম ক্ষেত্রে মুখের ভাষার কোন 

দরকার নেই ।” শ্রীমা ভক্তগণের কথা শুনিয়া আনন্দে আত্মহার৷ 

হইয়াছিলেন । 

॥চার ॥ 

শ্রীমার জন্মভূমি জয়রামবাটীর প্রসঙ্গে পুনরায় বলি। শ্ত্রীমার 
পুণ্যস্বৃতিজড়িত জয়রামবাঁটী বাঙলার বারাণপীধাম । শ্রীমার পদধুলির 
পুণ্যস্পর্শে জয়রামবাঁটীর পৃবিত্র হইয়া রহিয়াছে ও চিরদিন থাকিবে । 

জয়রামবাঁটীর বৃক্ষ-লতা-নদী-পুক্ষরিণী শ্রীমার পুণাস্মৃতির কথাই চিরদিন 
স্মরণ করাইয়া দিবে । 

জয়রামবাটী ক্ষুদ্র গ্রামটির প্রতি শ্রীমার অন্তরের আকর্ষণ বড় 
কম ছিল না। গ্রাম হইতে শ্রীমা যখন একবার কলিকাতায় রওনা 

হইবেন তখন তাহার খুড়রীমা আদরের সঙ্গে বলিলেন ; “সারদ। 
আবার এসো 1” শ্রীমা উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন 2 “আসব বই কি ?” 
তাহার পর ঘরের মেঝেতে বারবার হস্ত স্পর্শ করিয়! মাথায় ঠেকাহয়া 
শ্্রীমা বলিতে লাগিলেন £ “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ।” 
সত্যই শ্রীমা দেবছুর্লভ ন্বর্গ অপেক্ষা আপন জন্মভমিকে অধিক 
পুণ্যক্ষেত্র বলিয়৷ মনে করিতেন। গ্রামের সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে 

ছিল শ্রীমার একাস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক । সকলের সহিত ভালবাসার 
নানান সম্পর্ক পাতাইয়া শ্রীমা ষেন গ্রামটিকে আপনার একটি বৃহৎ 
সংসারে পরিণত করিয়াছিলেন । গ্রামের ছোট-বড় সকল স্তরের 

মানুষই শ্রীমার আদর-যত্বর ও ভালবাসা লাভ হইতে বঞ্চিত হইত না। 
প্রীমার অলৌকিক জীবনচরিত্র ও জীবনাদর্শের কথা চিন্তা 

করিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয় । দিব্যভাঁবে পরিপূর্ণ ছিল শ্রীমার সহজ 
সরল মানবীলীলা । ধনী-নির্ধনের বিচার শ্রীমা জীবনে কোনদিন 
করিতেন না, বরং "মা? বলিয়া যে কেহ একবার শ্রীমার নিকট উপস্থিত 
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হইয়াছে তাহাকেই করুণাময়ী আপনার জন করিয়া লইতেন। 
অধ্যাতআ-জীবনসাধনার পথচারীদের প্রতি ছিল যেমন একান্ত দৃষ্টি, 
তেমনি ছিল তাহাদিগের প্রতি তাহার অফুরম্ত করুণা । যে সকল 

বস্ত মানুষ জন্ম-জন্ম তপস্তা করিয়াও লাভ করিতে পারে না» শ্রীমার 

অহৈতুকী করুণাঁয় ভক্ত-সম্তানগণ সেই সকল বস্তু সহজেই লাভ 
করিত । তাই পাঁথিব জগতের সঙ্গে সঙ্গে অপাধিব অতীব্দ্িয় জগতের 

আনন্দ ও অনুভূতির আস্বাদন হইতে কেহই কোনদিন বঞ্চিত হইত 
না। আর শ্রীমার নিজ জীবনকর্মের কথাই যদি বলি, তবে বলিব 

যে, সংসারের সকল কর্মের সহিত ছিল শ্্রীমার মন-প্রাণ জড়িত, 
অথচ কোন-কিছুর মাঁয়াই তাহাকে কোনদিন স্পর্শ করিতে পারিত 

না। তাহার কারণ এই যে, শ্রীমার মন ছিল যেন একটি পদ্মপত্রে 
রক্ষিত নিলিপ্ত জলবিন্দুর মতো । কিন্তু তাই বলিয়া তাহার ভক্ত- 
সন্তানরা তাহার অপার শ্েহ-মমতা লাভ হইতে কোনদিনই বঞ্চিত 

হইত না। সন্তানদিগের সকল ন্যায়-অন্ায়, পাপ-পুণ্য ও সুখ-ছুঃখ 
গ্রহণ করিয়া তিনি নিজে সম্পূর্ণ নিলিপ্তভাবে থাঁকিতেন। সত্যই 
শ্রীমা ছিলেন মহামায়ার জীবন্ত প্রতিমুত্ি তাই অবিষ্ভা বা মায়ার 
মালিন্ত তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না । 

শ্রীসারদাদেবীর এই দিব্যম্বরূপের কথা শ্রীশ্রীঠাকুর ভালভাবে 
জানিতেন এবং জানিতেন বলিয়াই শ্রীমাকে কেহ কখনও কোন অন্যায় 
কথা বলিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না । শ্রীমাও 

শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিতেন নিজের আরাধ্য-দেবতার মতো এবং 
শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে দর্শন করিতেন সাক্ষাৎ জগজ্জননী বলিয়া । 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর এই পাঁরম্পরিক দেবভাব ও 

অপাথিব সন্বন্ধ বুঝিয়া ওঠা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত ছিল। দিব্যলীলা৷ 
করিবার জন্যই বিশ্বজনক ও বিশ্বজননীর ধরায় পুণ্য-আবিত্ভাঁব | 

একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের ঘরের চৌকির উপর 
বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীমা ঘর ঝাট দিতে দিতে হঠাৎ তাহাকে 
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জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ “আমি তোমার কে?” অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর 
কোন রকম চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিলেন ঃ “তুমি আমার 
আনন্দময়ী।” হৃদয়রাম নিকটেই ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কৌতুক 
করিয়া বলিলেন £ “মামী, তুমি মামাকে বাবা বলে ডাক না।” 
শ্রীমা উত্তর দিলেন ? “উনি বাব! কি বলছ? মাতা, পিতা, বন্ধুবান্ধব, 
আত্মীয়স্বজন সবই উনি।” শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়া হাসিতে 
লাগিলেন । আর একবার শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাইয়া 
বলিয়াছিলেন £ “উনিই মনসা, গঙ্গা__সব 1” 

পূর্বের একটি ঘটনার কথা শ্রথানে মনে পড়ে । সুরেন্দ্রবাবু নাকি 
একদিন জয়রামবাটীতে শ্রীমীকে জিন্ভাসা করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরকে 
পূজা করিতে গিয়া তিনি একটু দ্বিধায় পড়িয়াছেন, কেননা 
শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিতে ইঞ্টদেবীকে “তব প্রসাঁদান্মহেশ্বরি” বলিয়া 
জপ বিসর্জন করিতে গেলে তিনি মনে একটু সক্কোচবোধ করেন। 
তাহার কথা শুনিয়া শ্রীমা হাসিয়া বলিয়াছিলেন £ “তা বাবা, তিনিই 
মহেশ্বর, তিনিই মহেশ্বরী; তিনিই সবদেবময়, তিনিই সবজীবময়। 

তাতে সব দেবদেবীর পুজা হয়। মহেশ্বর বললেও হবে, মহেশ্বরী 
বললেও হবে ।” শ্রীমার সেই কথা বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া সুরেন্্রবাবুর 
মনের সকল সংশয় দূর হইয়াছিল । আবার ঠিক এ ধরণেরই আর 
একটি সময়ে দেখি শ্রীমা একজন স্ত্রীভক্তকে বলিয়াছিলেন ঃ “উনিই 
সব। উনিই পুরুষ, উনিই প্রকৃতি । এ (ঠাকুর) হতেই সব হবে 1” 
শ্রীশ্রীঠাকুর যে সাক্ষাৎ ভগবান এবং তিনিই সকল দেবদেবীর 
স্বরূপ এই কথ! শ্রীমা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন । 

আর একদিনের কথা । জয়রামবাটাতে একবার শ্রীমা একজন 
ভক্তকে দীক্ষা দিবার পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে ভক্তের সকল ভার 
অর্পন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমর্পণ করিলেন ভক্তের সকল কর্ম, 
পাপ-পুণ্য ও ধমাধর্ম সমস্তই । তাহার পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে গুরুরূপে 
দেখাইয়! শ্রীমা ভক্তের কর্ণে ইষ্টমন্ত্র শুনাইলেন। কৃপাপ্রাপ্ত স্তানের 
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তখন মনে একটু সন্দেহ হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে যদি শ্রীম। 
গুরুরূপে দেখা ইলেন, তবে মা নিজে কে? দীক্ষামন্ত্র কর্ণে বা হৃদয়ে 
যিনি দান করেন তিনিই তো আসলে গুরুরূপে পরিচিত হন। তাই 
ভক্তের মনে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, শ্রীমা যখন মন্ত্র দান করিলেন 
তখন শ্রীমাই তো তাহার গুরু বা আচার্য। কিন্তু ভক্ত এই রহস্য 
কীভাবে বুঝিবে যে, শ্রীমার মন-প্রাণ শ্রীশ্রীঠাকুরময়, শ্রীশ্রীঠাকুরের 
পাদপন্সেই অর্পণ করিয়াছেন শ্রীমা নিজেকে, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যতীত 
শ্রীমার পৃথক অস্তিত্বের কোন অর্থ থাকিতে পারে না। তাহা 
ছাড়া শ্রীম। ও শ্রীশ্রীঠাকুর যে তত্বে ও স্বরূপে এক ও অভিন্ন এই রহস্ত 
বোঝা ভক্তের দাধ্যাতীত। সেইজন্য ভক্ত সন্দেহ-আন্দোলিত মন 
লইয়া শ্রীমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল £ “ঠাকুরকে তাহলে কিভাবে 
চিন্তা করব?” শ্রীমা একটু গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন £ “ইনিই 
সব, পুরুষ, প্রকৃতি । একে ভাবলেই সব হবে ।” তাহার পর 
কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শ্রীমা সন্সেহে ভক্তকে বলিলেন ঃ “ঠাকুরের 
ভেতর সব দেব দেবীই আছেন”_এমন কি শীতলা, মনসা পর্যস্ত ।৮ 
শ্রীমা তৃক্তের জ্ঞানদৃষ্তি খুলিয়া দিবার জন্য বলিয়াছিলেন যে, 
শ্রীশ্রীঠাকুরই সর্বদেবদেবীন্বূপ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যেই সকল 
দেবতার অধিষ্ঠান। 

এখানে এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী অভেদানন্দ 

মহারাজের ধ্যানে দিব্যদর্শনের কথা । স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 

তাহার আত্মজীবনী “আমার জীবনকথা”-গ্রন্থে তাহার যে দিব্যদর্শনের 
কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত হইল। স্বামী 
অভেদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন £ “একদিন গভীর রাত্রে ধ্যানস্থ 

হইয় বাহজ্ঞানশৃন্য হইয়া পড়িলাম, আর আমার আত্মা যেন দেহরূপ 
পিঞ্জর হইতে বহির্গত হইয়! শূন্যে আকাশে স্বাধীন বিহঙ্গমের ম্যায় 
বিচরণ করিতেছে । ক্রমশঃ তাহা উর্ধ্বে উঠিয়া অনশ্রেরে দিকে 
উড্ভীয়মান হইল । আমি তখন অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এক 
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স্থন্দর স্থশোভিত প্রাসাদোপম স্থুরমাস্থানে উপস্থিত হইলাম । 
সেই স্থানে প্রবেশ করিয়৷ স্তরে স্তরে নানা ধর্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন 
ভাবের মৃতিসকল দর্শন করিয়া বিহ্বল হইয়া গেলাম। ক্রমে কোন 
অনির্চচনীয় আতিবাহিক আত্মার প্রেরণায় যেন প্রণোদিত হইয়া 
এক বিরাট (বড় হলের ন্যায়) কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সেই 
কক্ষের চতুষ্পার্শে এক একটি বেদীতে সকল দেবদেবী, অবতার পুরুষ 
ও ধর্মপ্রবর্তকগণের মৃত্তি, যথা হিন্দুদিগের দশীবতার, শ্রীকৃষ্ণ, যীশুশীষ্ট, 
জারাুষ্ট, মহম্মদ এবং অন্ঠান্ ধর্মপ্রবর্তকগণ উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। 
আর সেই হলের মধ্স্থলে পঁরমহংসদেব দণ্ডায়মান ছিলেন । আমি 
সেই অপূর্ব দৃশ্ট দর্শন করিতেছি, এমন সময় পরমহংসদেবের মৃতি 
জ্যোতির্ময় হইয়া বিরাট রূপ ধারণ করিল এবং তাহার মধ্যে সকল 
দেবদেবী, আধিকারিক ও অবতার পুরুষ (মংস্ত, কর্ম, বরা, 
শ্রীরামনন্দ্র, বুদ্ধ প্রভৃতি দশাবতার ), শ্রীকষ্ণ, ীশুখীষ্ট জারাধুষট 
নানক, শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রত, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি আপনাপন আঁদন 
(বেদী) হইতে উঠিয়া পরমহংসদেবের বিরাট শরীরে প্রবেশ করিতে 
লাগিলেন। তখন সেই অপূর্ব দর্শনের কোন মর্ম বুঝিতে না! পারিয়৷ 
আমি দ্রতপদে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া পরমহংসদেবকে সকল কথা বর্ণনা 
করিলাম । পরমহংসদেব শুনিয়া বলিলেন £ “তোর বৈকুষ্ঠদর্শন 
হয়েছে । এবার দেবদেবীদর্শনের চরমসীমায় পৌছেছিস 1৮, 
পরবর্তীকালে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এ ধ্যানে দিবাদর্শনকে 
অবলম্বন করিয়া “হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নিৰিকল্পং প্রভৃতি 
'্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারস্তোত্রঁ রচনা করিয়াছিলেন যাহাতে নিরিকল্প 
নিরঞ্জন এক ও অদ্বিতীয় পুরুষ শ্্রীরামকৃষ্ণদেব যে সকল দেবদেবী, 
অবতার ও মহাপুরুষগণের সমন্বয়মৃতি. তাহা বর্ণিত হইয়াছে । 

» . ১। “আমার জীবনকথা” (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্তি মঠ, কলিকাতা হইতে ১৯৬৪ 
শ্ীষ্টাবে প্রকাশিত ), পৃঃ ৪১-৪২ 
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গীতায় অর্জুনের বিশ্বরূপদর্শনের মর্মকথাও তাই, বিশ্বের সমগ্র রূপ, 
দেবদেবী, প্রাণবান ও নিষ্প্রাণ পুরুষ ও সামগ্রী সমস্তই বিশ্বব্যাপী 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অবস্থিত । ঈশোপনিষদের 'ঈশাবাস্যমিদং 

সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাঁং জগৎ মন্ত্রের তত্বকথাঁও তাই । বিশ্বরূপিণী মা 
সারদা ভক্তকে মন্ত্রদীক্ষা ও বিশ্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বরূপের 

পরিচয় দিয়া তাই বলিয়াছিলেন ঃ “ঠাকুরই সব ; তিনিই গুরু, তিনিই 
ইষ্ট ।৮ মন্ত্রদাতা গুরু বা আচার্য ও মন্ত্রাধিষিত বা! মন্ত্রভাস্ত দেবতায় 
যে ভেদ নাই এই মর্মই মহাসরম্বতীর প্রতিমৃতি জ্ঞানদায়িণা মা 
সারদাদেবী শিশ্তকে বুঝাইয়া দিলেন, এবং শ্রীমা যে সাক্ষাৎ 
জ্ঞানদায়িণী সরম্বতী ও মহামায়া__-তাহা “যে"মা নহবতে বাম করেন 

ও সে মা মন্দিরে ভবতারিণীরূপে বিরাজ করছেন, তিনিই এখন আমার 

পদসেবা করছেন” এই কথা হইতে প্রমাণ হয়। 
শীসারদাদেবী ছিলেন সকলের পাতানো! মা নয়, কিন্তু প্রকৃত 

জননী, তাহার জ্বলস্ত নিদর্শন আমরা শ্রীমার জীবনে বহুবার 

বহুভাবে প্রত্যক্ষ করি। জনৈক ভক্ত-সন্তান জয়রামবাটীতে গিয়। 
শ্রীমার নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন এবং কয়েকদিন অন্ুখে ভুগিয়া 

জয়রামবাটীতেই দেহত্যাগ করেন । শ্রীমা তাহার জন্য শোকাতুরা 
জননীর ন্যায় অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে আক্ষেপ করিয়া বলিয়া- 

ছিলেন £ “আমার সোনার টাদ ছেলে একটি চলে গেল। আহা, 
বাছার আমার শেষ জন্ম ।” শোক-তাপের অতীত হইয়াও মায়োত্তীর্ণা 

মহামায়া সন্তানের শোকে অধীরা হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবনেও দেখি যে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার ও মায়ার অধীশ্বর হইয়াও 
তাহার ভ্রাতুক্পুত্র অক্ষয় যখন মারা যায় তখন তার বিয়োগব্যথায় 
কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন 2 “অক্ষয় যখন মোলো, তখন কিছু হল 

না। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখলুম ।৮ 
তাহারপর কালীবাড়ীর উঠানের সামনের বারাগডার দিকে ব্তাকাইয়া 
বলিলেন £ “এখানে দাড়িয়ে আছি আর দেখছি কি, যেন প্রাণের 
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ভিতরটায় গামছা যেমন নেংড়ায় তেমনি নেংডাচ্ছে। অক্ষয়ের জন্য 
প্রাণটা এমনি করছে ।” ম্বীয় গর্ভধারিণী চন্দ্রমণিদেবীর অন্তর্ধানেও 

শোকাকুল হইয়। শ্রীশ্রীঠাকুর গঙ্গায় তর্পণ করিয়াছিলেন, যদিও তিনি 
ঠিকভাবে সেই তর্পণ করিতে সক্ষম হন নাই। ঈশ্বরীয় লীলারহস্য 
অনুধাবন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সাধাাতীত। ভারতের 

ইতিহাসে এবং পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে ইহার নিদর্শন অল্প নয়। 
অবতার ও অবতারসংকল্প মহাপুরুষদের জীবনেও সংসারের ঘাঁত- 

প্রতিঘাতের খেলা কম হয় নাই; মায়ার সংসারে তাহাদিগের 
জীবনেও শোক-তাপের অভিনয় কম হয় নাই । সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার 

হইয়াও সীতাদেবীর জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে ছুঃখ-ক্ট সহ্য করিয়া কম 

জীবনসংগ্রাম করিতে হয় নাই! 
শ্রীমার চরিত্র ছিল সত্যই অদ্ভূত ও অতুলনীয় । তাহার চরিত্রের 

একটি মহৎ গুণ ছিল যে, তিনি কখনও ত্যাগব্রতী সন্গযাসী-সস্তানদের 
নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতেন না। জনৈক ভক্ত তাহার কারণ 

জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমা বলিয়াছিলেন ঃ “আমি মা! কিনা, তাই 
সন্যাস-নাম ধরে ডাকতে প্রাণে লাগে 1৮ সন্ন্যাস মানুষের জীবনে 

একটি শ্রেষ্ঠতম আশ্রম | তাই জননী হইয়াও সম্মা সী-সস্তানদের পবিত্র 
জীবনব্রতের সন্মান রক্ষা করিতে শ্রীমা সদাসব্দা চে! করিতেন । 

একদিন স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ শ্রীমার সঙ্গে নানা কথোপকথনের পর 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন £ “মা আপনি আমাদের কিভাবে দেখেন ?” শ্রীম। 

বলিয়াছিলেন £ “নারায়ণ ভাবে দেখি ।” তাহার উত্তরে বিশ্বেশ্বরা- 

নন্দজী বলিয়াছিলেন£ “আমরা আপনার সস্তান, নারাঁয়ণভাবে 

দেখলে সম্ভানভাঁবে দেখ! হয় না।” তাহার উত্তরে শ্রীমা বলিয়া- 

ছিলেন £ “নারায়ণ ভাবেও দেখি, সন্তান ভাবেও দেখি ।” জীব 
শিব বা জীব ব্রহ্ম একথা তন্ত্র ও বেদান্ত শিক্ষা দেয়। আমরা 
শঙ্কর ও শঙ্করমতাবলম্বী অদ্বৈতবেদাস্তের আচার্ধদিগের ভান্তে ও 
রচনায় এই সিদ্ধান্ত পাই, কিন্তু কথা হইল, শিক্ষার আদর্শকে জীবনে 
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বাস্তবে পরিণত করা যে কঠিন কাজ। স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছেন ঃ বহুরূপে সম্মুথে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর” । 
মানুষ ঈশ্বর, প্রতিটি প্রাণী ঈশ্বর, বৃক্ষ, লতা, পর্বত, অরণ্য, নদ-নদী ও 

প্রকৃতির সকল-কিছুই ঈশ্বরের পবিত্র প্রতিচ্ছবি । কিন্তু এই মহান্ 
সত্যকে জীবনে উপলব্ধি না করিলে শুধুই শাস্ত্রবাক্যের বা মহাপুরুষ- 
দিগের পবিত্র বাণীর কোন সার্থকতা থাকে না। বর্তমান যুগে 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা সকল আদর্শের পূর্ণ প্রতিফলন লক্ষ্য 
করি। বিশ্বরূপিণী শ্্রীসারদাদেবীর ভাগবত জীবনেও আমরা 
শাস্ত্রীয় আদর্শের ও সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন পাই। শ্রীম। 
বলিয়াছেন, আমি নারায়ণভাবে দেখি এবং আমি নারায়ণভাবে দেখি, 
সন্তানভাবেও দেখি । সন্তানে নারায়ণ-বুদ্ধি ত্রহ্ষান্ুভূতিরই কথা। 
্রহ্মান্থৃভৃতি হইলে পিতা, মাতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন ও বিশ্ব- 
ব্রহ্মাণ্ড থাকে কিনা ইহার উত্তরে ব্রহ্মবিজ্ঞানীরা বলেন, লবণকে 
জলে ফেলিলে যেমন গলিয়৷ জলের সহিত একীভূত হইয়া যায়, তেমনি 
্রহ্মানুভূতির পর ব্রন্মজ্ঞানী দেখেন এক ব্রহ্মচৈতন্যই পিতা, মাতা, 
ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন ও বিশ্বব্রক্মাণ্ডের সকল-কিছু হইয়া আছেন।: 
ব্রহ্ষচৈতন্যই যখন একমাত্র সত্য, অবিকারী ও নিত্য ও তিনিই 

নানা বা বিচিত্র হইয়া ব্রন্মাগুরূপে থাকেন, তখন উপনিষ্ৎ 

বলে, নানা রূপবিকৃতির পরিবর্তন আছে বটে, কিন্তু যিনি নানা রূপ 

ধরিয়াছেন তিনি অপরিবর্তনীয় ও নিত্য । উপনিষদের “রূপং রূপং 

প্রতিরূপং বভুব” কথার মর্মীর্থই তাই। উপনিষদের এই তত্ব বা 
মর্মকথার জলস্ত প্রতিফলন ও দৃষ্টাস্ত আমরা এই যুগে দেখি ভগবান 
প্রীরামকৃষ্ণে ও শ্রীরামকৃষ্চলীলা সঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবীতে । 

সত্য সত্যই শ্রীমা সকলের মধ্যে ঈশ্বরের পূর্ণপ্রকাশ দর্শন 
করিতেন, অথচ সকলের ছুঃখ ও কষ্টে শ্রীমা বিচলিত এ ব্যথিত 

হইতেন। সামান্য বলিয়া মনে হইলেও একটি ঘটনার কথাই এখানে 

উল্লেখ করি । একদিন একটি বাছুর অসুস্থ হওয়ায় সে কাতর হইয়া 
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ডাকিতে লাগিল। তাহার ডাকে শ্রীম! ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া আসিয়৷ 
বাছুরটিকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাহার পেট ও নাভি টিপিয়া 
তাহাকে শান্ত করিলেন। পশু হইলে কি হইবে, শ্রীমার নিকট সেই 
বাছুরটি ছিল একান্ত আপন জন । তাহার সুখ-ছুঃখ ও অশ্রু-আনন্দকে 
শ্রীমা নিজের বলিয়া মনে করিতেন। ইহা অপেক্ষা সর্বভূতে 
নারায়ণ দর্শনের জ্বলস্ত নিদর্শন আর কি হইতে পারে ! 

শ্রীমার নিকট একটি বিড়াল থাকিত। শ্রীমা তাহার জন্য 
নিত্য-নিয়মিতভাবে এক পোয়] করিয়া ছুপ্ধ রাখিতেন, কেনন! ছুগ্ধ না 
হইলে বিড়ীলের অনেক অসুবিধা হইত। শ্রীমা বিড়ালটিকে এতই 
যত্ব করিতেন যে, যদি কেহ বিড়ালকে কোন কারণে মারিত তাহা 

হইলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হইতেন। বিড়ালও শ্রীমার ম্েহ- 

ভালবাঁস৷ বুঝিতে পারিত। সেইজন্য কেহ [লাঠি দিয়া মারিতে 
যাঁইলে সে তৎক্ষণাৎ শ্রীমার নিকটে গিয়া আশ্রয় লইত ও শ্রীমার 

পায়ের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইত। শ্রীমা তাহাকে অভয় দিয়া তখন 
খাইতে দ্রিতেন। শ্রীমা বলিতেন ঃ “বিড়ালের স্বভাব চুরি করে 
খাওয়া । সে তো করবেই ও চুরি করা তো৷ ওদের ধর্ম। তা বাবা, 
কে আর ওদের আদর করে খেতে দেবে ।” দেখা যাইত যে, কতদিন 
কত সময় বিড়ালের উৎপাতে অন্ত অনেকে বিরক্ত হইতেন, কিন্তু 

শ্রীমা কোনদিন কখনও এতটুকু বিরক্ত হইতেন না, বরং তিনি মাঝে 
মাঝে বিড়ালের কার্ধকলাপে বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেন । 

একদিনের কথা, ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ বিড়ালের উৎপাতের বিরুদ্ধে 

শ্রীমাকে নানা অভিযোগ করিয়াছিলেন এবং জ্ঞান মহারাজের 

অভিযৌোগগুলি শুনিয়া প্রতিকার করিবেন বলিয়া শ্রীমা আশ্বাস 
দিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাহার আদরের বিড়ালকে জ্ঞান 
মহারাজ তুলিয়া আছাড় মারিয়াছিলেন জানিতে পারিয়া শ্রীমার 
হৃদয় বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। ইহার কয়েকদিন পরে শ্রীমার 

বাহিরে যাওয়া স্থির হইল । শ্রীমা তখন জ্ঞান মহারাঁজকে ডাকিয়া 
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বলিলেন ঃ “জ্ঞান, বেড়ালটির জন্য চাল নেবে । যেন কারো বাড়ী 
না যায়” গাল দেবে বাবা ।” কিছুক্ষণ পরে পুনরায় শ্রীম। বলিলেন ঃ 
“দেখ জ্ঞান, বেড়ালটিকে মেরো৷ না। ওদের ভেতরেও তো আমি 
আছি ।” এড়ালের মধ্যে আমি. আছি এই কথা শুনিয়া! জ্ঞান 
মহারাজ বিস্মিত হইলেন এবং নিজকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়৷ কাদিতে 
কাদিতে শ্রীমার চরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। বিশ্বরূপিণী 
শ্রীসারদাদেবীর দিব্-আবির্ভাব যে সর্বভূতে জ্ঞান মহারাজ তাহা 
সেইদিন মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তখন হইতে তিনি 
আর কোনদিনও বিড়ালের প্রতি কোন খারাপ ব্যবহার করেন নাই। 
বরং নিজে নিরামিষ খাইলেও প্রতিদিন বিড়ালের জন্য হাট হইতে 
চুনামাছ কিনিয়া আনিতেন ও মাছ ভাজিয়৷ ভাতের সহিত মাখিয়া 
বিড়ালদের খাইতে দিতেন । ভাবিতেন তিনি সাক্ষাৎ জননীরই 
সেবা করিতেছেন। সেইদিন জ্ঞান মহারাজ “সর্বভূতস্থমাত্মানম্” 
গীতার এই দিব্যবাণীর মর্ম উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। 

স্বৃতরাং দেখা যায় যে, শ্রীমা তাহার স্নেহের সন্তানদের নানাভাবে 
শিক্ষা দিতেন । জ্ঞান মহারাজকে শ্রীমা এভাবেই শিক্ষা দান 

করিয়াছিলেন । তাহ ছাড়া সাধারণ ও লৌকিক উদাহরণ দিয়া 
গ্রীমা তাহার সকল ভক্ত-সন্তানকে বুঝাইয়া দিতেন যে, প্রত্যেক 
প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বিশ্বের প্রতিটি অণুপরমাণুতে 
শ্রীভগবানের পূর্ণ-আবিভাব। শ্রীমা সকলকে বলিতেন £ “সংসারের 
সকল কাজ করিবে, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন ফেলিয়া রাখিবে। 

দক্ষিণ দিকে ঞ্রুবতারার দিকে 1” আর একবার শ্রীম! বলিয়াছিলেন £ 
“নৈবেছ্ভ থেকে পি পড়েটাকে পর্যস্ত তাড়াতে পারিনে, বোধ হয় 
যেন ঠাকুর খাচ্ছেন।” সর্বানভৃতির বহিবিকাশ এই রকমই। 
সর্বভূতে ঈশ্বরান্ুভৃতি হইলে তখন কোন-কিছুকেই ছ্েঁট বা বড় 
বলিয়া জ্ঞান হয় না» তখন সকলই সমান । শ্রীমার এই সমদৃষ্টি বা 
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সমদর্শনের কথায় মনে পড়ে, ক্ষেত্রীর রাজবাড়ীতে বাঈজীর ভজন- 
গানের কথা । ভজনগানটি শুনাইয়াছিল বাঈজী স্বামী 
বিবেকানন্দকে । ভজনগানটি হইল, 

প্রভূ মেরো অবগুণ চিত ন ধরো । 

সমদরশী হৈ নাম তিহারো, 
চাহে তো পার করো ॥ 

ইক লোহা পুজা! মে রাখত, 
ইক রহত ব্যাধ-ঘর পর, 

পরশ কে মন দিবা নহী হৈ, 
ছুছ এক কাঞ্চন করো ॥ 

ইক নিয়! ইক নার, কহাবত মৈলী নীর ভয়ো, 
জব. মিলি দোনো৷ এক বরণ ভয়ে! 

ন্ুরস্থরি নাম পর; 

ইক মায়। ইক ব্রহ্ম, কহাঁবত স্থরদাস ঝগেরো, 
অন্্রানসে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো ॥ 

ভজনগানটি অন্ধকবি স্ুরদাসের রচিত। স্ুরদাস ছিলেন 
বর্ষার কবি। অন্ধ হইলেও সুরদাঁস জ্ঞানচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন 
জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য কোথায় । জ্ঞানদৃষ্টি 
ছাড়া সমদর্শন বা সর্বান্ভূতি অসম্ভব । বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবী 
ছিলেন জ্ঞানমূতি দেবী সরত্যতী। তাই তাহার চক্ষে বিশ্বের সকল- 

কিছু ছিল ঈশ্বরের মহিমময় প্রকাশ | 
একদিন রাসবিহারী মহারাজ শ্রীমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন £ 

“মা, তুমি কি সকলের মা?” শ্রীমা তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন £ 
“হ্যা” । রাসবিহারী মহারাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন £ “এই 
সব ইতর জীবজস্তরাও ?” শ্রীমা একটু গম্ভীরভাবে উত্তর দিরাছিলেন £ 
“হা, ওদেরও” । শ্রীমার মধ্যে সর্বভূতে ঈশ্বরান্থভৃতির ভাব লক্ষ্য 
করিয়৷ রাসবিহারী মহারাজ আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন এবং 
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সেইদিন হইতে কীভাবে সকল সন্ধীর্তা ও পন্কিলতার হাত হইতে 
মুক্তি পাঁওয়া যায় সেই কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি তখন 
হইতে শ্রীমার প্রতিটি কথা, প্রতিটি উদার-আচরণ ও ভাব লক্ষ্য 
করিতেন এবং শ্রীমার নিকট কাতর হইয়! প্রার্থনা করিতেন 

মহামুক্তির আশীবাদ লাভ করিবার জন্য । 
সামীন্য পশুপক্ষীর উপর শ্রীমার কিরূপ ন্নেহ-ভালবাসা ছিল 

তাহারও ছুই একটি কথার এখানে উল্লেখ করি। শ্রীমার বাড়ীতে 
একটি গঙ্গারাম নামে পৌষ! চন্দনা-পাখী ছিল । শ্রীমা তাহাকে 
নিজ হস্তে প্রতিদিন শান করাইতেন, জল ও খাবার দিতেন, তাহার 
খাঁচা পরিষ্কার করিতেন, তাহাকে একস্থান হইতে অন্স্থানে সরাইয়া 
রাখিতেন ও আদর-যত্ব করিয়া তাহার সহিত নানাঁন কথা বলিতেন। 

তাহা ছাড়া সকাল ও সন্ধ্যায় চন্দনার নিকট আসিয়। শ্রীমা 
বলিতেন ঃ “বাবা গঙ্গারাম, পড়তো ।৮ অমনি গঙ্গারাম শ্রীমার দিকে 
তাকাইয়া পড়িত ঃ “হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাম রাম ।” 
চন্দনার মুখে রাম নাম ও কৃষ্ণ নাম শুনিয়া শ্রীমা আনন্দে অধীর 
হইয়া*উঠিতেন । তাহা ছাড়া শ্রীমার মুখে শুনিয়া পন্াসী-ব্রহ্মচারীদের 
নামগুলিও চন্দনা বেশ শিখিরা ফেলিয়াছিল । মাঝে মাঁঝে গঙ্গারাম 
আবার বলিত ? “মা, ওমা 1” এ সময় শ্রীমাঁও “যাই বাবা, যাই, 

বলিয়া চন্দনাকে আদর করিয়া ছোলা ও জল দিয়া আসিতেন। 

শ্রীমা বুঝিতেন, পাখীর “মা” বলিয়া ডাকার অর্থই তাহার ক্ষুধা 
পাইয়াছে। সেইজন্য বলি, শ্রীমার প্রাণ যেমন তাহার ন্সেহের ভক্ত- 
সম্ভতানদিগের জন্য কাদিত, তেমনি কাদিত তাহার আদরের পোঁষ৷ 

বাছুর, বিড়াল ও পাখীর জন্য । তাহার পর সন্তাঁনরাই যে কেবল 
তাহাকে “মা? বলিয়া ডাকিতেন ও তাহার স্লেহ ও করুণা লাভ 

করিতেন তাহা নহে, পশুপক্ষীরাও “মা” বলিয়া ডাকিত এবং 'শ্রীমার 
অফুরস্ত স্নেহ-ভালবাঁসা লাভ করিয়া ধন্য হইত। এঞ্লানই ছিলেন 
বিশ্বরূপিণী মা সারদা! অবলা পশুপক্ষীরাও ব্যথায়, ক্ষুধায় ও ভয়ে 
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করুণাময়ী শ্রীমাকে ডাকিয়া স্বস্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিত এবং 
শ্রীমার আদরের স্পর্শ পাইয়া তাহারা মনে শাস্তি পাইত | 

সমাগত ভক্ত-সম্তভানদিগের তত্বাবধানের ভারও শ্রীমা নিজ হস্তে 
গ্রহণ করিতেন । বলিতেন ; “ওরা আমার ছেলেমেয়ে, ওদের আমি 

না দেখলে দেখবে কে ।” প্রাতঃকাল হইতে রাত পর্যন্ত গ্রামার 
তাই কর্মের আর অন্ত ছিল না। সকালে তরকারি কাঁটা, ভাড়ার 
বাহির করা, পুজার আয়োজন করা ও স্বহস্তে পূজা করা । তাহার 

পর পুজার প্রসাদ বীটিয়া দেওয়া ও প্রতিদিন প্রায় ভক্ত-সন্তান- 
দিগের জন্য একশে। খিলি পান সাজা_-এইসব কাজ তো! ছিলই । 

তাহা ছাঁড়া বৈকালে নিজ হস্তে আটা-ময়দা মাখিয়া রুটি-লুচি তৈয়ারী 
করা, ছুধ জ্বাল দেওয়া ও লঞনাদি পরিক্ষার করা প্রভৃতি কর্মগুলি 
ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন শ্রীমা 'গ্ীতির সহিত করিতেন । কোনদিন 

এতটুকু বিরক্তির ভাব তাহার মধ্যে দেখা যাইত না। তিনি নিজে 
যেমন কাজ করিতেন, ঠিক তেমনি ভাবে অন্তেকেও কাঁজ করিতে 

শিক্ষা দিতেন এবং কাজ করাইয়াও লইতেন। একদিন স্বামী 
শান্তানন্দকে শ্রীমা বলিয়াছিলেন ঃ “ঠাকুরের কাজ করবে, আর 
মাধন-ভজন করবে । কিছু কিছু কাজ করলে মনে বাজে চিন্তা আসে 

না। বরং একাকী বসে থাকলে অনেক রকম চিন্তা আসতে পারে ।” 

এই রকম কত কথাই না শ্রীনা কত লোকের সহিত বলিতেন । শ্রীমার 

উপদেশ দিবার রীতিই ছিল নৃতন ধরণের এবং উপদেশদানেরও অস্ত 
ছিল না। 

একবার কয়েকজন সাধু তপস্তাঁয় বাইবেন। শ্রীমার সেবক 
কিশোরী মহারাজও সেই কয়েকজনের মধ্যে ছিলেন । কিশোরী 

মহারাজ ভরসা করিয়া! শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন £ 

“এই কর্মের মধ্যে থাকা যেন ভাল বোধ হচ্ছে না। আমিও 
তপস্তা করতে যাব । মা, আপনি অনুমতি দিন।”৮ শ্রীম। 
কিশোরী মহারাজের মুখের দিকে চাহিয়া ও একটু হাসিয়। 
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বলিলেন; “সে কি গো, আমার কাজ করছ, ঠাকুরের 
কাজ করছ, এ কি তপস্তার চেয়ে কম হচ্ছে? হাওয়া গুণতে 
কোথায় যাবে?” এখানে "হাওয়া গুণা” অর্থে শ্রীম! শ্রীশ্রীঠাকুরের 
পূজা-রূপ প্রত্যক্ষ সাঁধনা ও মঠ-আশ্রমের কর্ম-রূপ উপাসনা ছাড়িয়। 
বাহিরে বৃথা ঘুরিয়া বেড়ানোকে বুঝাইতেছেন। তীব্র বিবেক- 
বৈরাগ্য না থাকিলে বাহিরে এখানে সেখানে তপস্তা ও জপশ্যাঁন 
কীভাবে ও কতটুকু হয় শ্রীমা তাহা! ভালভাবে জানিতেন। মঠ ও 
আশ্রমের কর্ম ফেলিয়া বনে-জঙ্গলে বা অন্থত্র আশ্রমে-কুঠিয়ায় 

থাকিয়া ছত্রে ভিক্ষা করিয়া জীবন-যাপন কর শ্রীশ্রীঠাকুরও পছন্দ 
করিতেন না। তিনি বলিতেন, যাহার ত্যাগ-বৈরাগ্য আছে ও তীব্র 
তিতিক্ষা আছে, তাহার এখানেই (শ্রীশ্রীঠাকুরের মঠেআশ্রমেই ) 
হইবে, অন্যত্র কোথাও যাইতে হইবে না। “যেই মন লইয়া! অন্যত্র 
তপস্তায় যাইবে সেই মনকে পরিশুদ্ধ করিয়া শ্রীভগবাঁনের চরণে দিতে 

পারিলেই তপস্যা! হইবে এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানরাঁও বলিতেন। 

শ্রীমার মনোভাব ও বিচার-দৃষ্টি এই ধরণেরই ছিল। শ্ত্রীমা তাই 
কিশোরী মহারাজকে উপলক্ষ্য করিয়া “হাওয়া গুণা'র কথা বলিলেন । 

বলিলেন ঃ “যার এখানে আছে, তার সেখানে আছে।” মঠে ও 
আশ্রমে থাকিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিলে 
চিত্ত শুদ্ধ হইবে এবং শুদ্ধচিত্তে বা নির্মল বৃত্তিহীন একমুখী মনে 

শ্রীভগবানের পূর্ণপ্রকাশ ও মহিমা উপলব্ধি হইবে । শ্রীমার কথা৷ ও 

অন্তরের অভিপ্রায় বুঝিয়া কিশোরী মহারাজ ও অন্যান্য সন্ন্যাসীর৷ 
অন্থাত্র যাইয়৷ তপস্তার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন । শ্রীমা তাহাদিগের 
শুভবুদ্ধি দেখিয়া তাহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন । 

করুণাময়ী শ্রীমার দৃষ্টি ছিল সকল দিকে ও সকল বিষয়ে 
প্রসারিত । ভক্ত-সম্ভানদিগের অধ্যাতসাঁধনা, ঈশ্বরলাভ, জপ-্ধ্যান 

প্রভৃতির কথাও যেমন তিনি ভাবিতেন, তেমনি ভারিতেন সকলের 
সাংসারিক ছুঃখ-দৈন্য ও অভাব-অনটনের কথা । সংসার তো শ্রীমার 
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চক্ষে আমাদের মতো! অজ্ঞানের বা মায়ার সংসার ছিল না, শ্রীম 
ভাবিতেন সংসারে শ্রীভগবানেরই পুণ্যপ্রকাশ । তাই আমাদের চক্ষে 
সংসারের যে সকল কর্ম ও ঘটন৷ তুচ্ছ বলিয় মনে হয়, শ্রীমার চক্ষে 
সেগুলি ছিল পালনীয় বস্তু, উপেক্ষার বস্ত নয়। যেমন কোঠারে এক 
ভক্ত শ্রীমার নিকট দীক্ষা লইয়া তাহার পাদপন্সে পুষ্পাঞ্তলিম্বরূপ 
একখানি কাপড় ও টাকা দিয়াছিলেন। ভক্তটির সাংসারিক অবস্থা 
যে মোটেই সচ্ছুল ছিল না শ্রীমা তাহা ভালভাবে জানিতেন। 
সেজন্য ভক্ত যখন কাপড় ও টাফচা দিয়! প্রণাম করিল তখন শ্রীমা 

তাহাকে বলিয়াছিলেন ঃ “তোমার টানাটানি-__-অভাব, আবার টাকা 
কেন?” ভক্ত বলিয়াছিল £ “এ টাকা মায়েরই। পুত্রের অজিত 
অর্থ যদি কিছু মায়ের সেবায় লাগে তবেই পুত্র ধন্য ও আনন্দিত হয় ।” 
শ্রীমা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়! স্লেহপূর্ণ স্বরে বলিয়াছিলেন £ 
“আহা, কি টান গো» কি টান 1 

আর একদিনের কথা । ভক্ত অপরের মুখে শুনিয়াছিল যে, শ্রীম। 
সাক্ষাৎ কালী, আগ্ভাশক্তি ও মা ভগবতী। তাহার অন্তরের ইচ্ছা 
ষে, শ্রীম। একথা নিজে তাহার নিকট বলেন। স্ুতরাং সে একদিন 
শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইয়া! বিনীতভাবে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিল £ “মা, তোমার কথ! য! শুনেছি, তা আমি বিশ্বাস করি। 

তবে তুমি স্বয়ং যদি সে কথা বল, তাহলে আর কোনই সন্দেহ থাকে 
না। তোমার নিজের মুখে শুনতে চাই, ওকথা সত্য কিনা 1” 

ভক্তের কথায় শ্রীম! দ্বিধাবোধ না করিয়। স্পষ্টই বলিয়াছিলেন 2 “হ্যা 

সত্য”। শ্রীমা! এমনিই দৃঢ় ও গম্ভীভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, যেন সেই 
কথা ত্রিকালসত্য । প্রীপ্রীঠাকুর “এই নাও তোমার ভাল, এই নাও 
তোমার মন্দ" প্রভৃতি বলিয়া বহুবারই শ্রীশ্রীভবতারিণীর চরণে সকল- 
কিছু সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্ত "এই নাও তোমার মিথ্যা, এই নাও 
তোমার সত্য" বলিয়া! সত্যকে কোনদিনই বিসর্জন দিতে পারেন নাই, 
কেননা যাহা সং বা সত্য তাহা চিরকালই সং এবং তাহা 
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বিশ্বচরাচরের কারণ ও আধার, স্ৃতরাং বিশ্বের অধিষ্ঠান ও স্বরূপ সৎ 
বা সত্যকে শ্রীশ্রীঠাকুর চিরদিনই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছিলেন । 
শ্রীসারদাদেবীর জীবনেও আমরা দেখি, তিনি সত্যস্বরূপ ভগবানের 
উপর নির্ভর করিয়াই জীবনে সকল কর্ম করিতেন। তাই হ্থ্যা সত্য* 
তাহার মুখনিঃস্থত বাণীর মধ্যে ত্রিকালসাক্ষী সনাতন সত্যব্রন্মের উপর 

নির্ভরতার ভাব ও মর্ম প্রকাশ করে। 

জয়রামবাটীতে একদিন এক ভক্ত আসিয়া শ্রীমার নিকট ছুঃখ 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, এত দেখিয়া শুনিয়াও সে শ্রীমাকে 

আপনার “মা” বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। সে হতভাগ্য ও 
অধম । তাহার গতি কি হইবে! ভক্তের মর্মবেদনা শ্রীমা অন্থুভব 

করিলেন এবং সান্ত্বনা দিয়া হাসিয়া বলিলেন £ “বাবা, আপনার না 

হলে এত আসবে কেন? “যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার । 

আপন মা, সময়ে চিনবে ।” শ্রীমার স্বভাবই ছিল নিজেকে ঢাকিয়া 
রাখা । কিন্ত স্বয়প্রকাশ আলোকের জ্যোতির্ময় দীপ্তিকে কতক্ষণ 

অধর আবরণ দরিয়া ঢাকিয়া রাখা যায়। তাই চিরনিরাভরণা মা 

নিজেকে প্রকাশ না করিলেও কোন-না-কোন সময় তাহার দ্রিব্যভাব 

প্রকাশ হইয়া পড়িত। 

বিশ্বরূপিণী মা সারদার স্বভাবের রীতিই ছিল, অনেক ক্ষেত্রে সুন্দর 
স্রন্দর উপমাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনার গভীর রহস্তসকল ভক্ত- 

সন্তানদের বুঝাইয়া দেওয়া! । সন্তানগণের স্বভাব বা প্রকৃতি বৃঝিয়া 

তিনি কখনও জ্ঞানের, কখনও ভক্তির, কখনও কর্মের আদর্শের কথা 

বলিতেন । তবে ঈশ্বরের কপার কথা তিনি অনেক প্রসঙ্গে অনেককে 

বলিতেন। বলিতেন 2 “ঈশ্বরলাভও তার (ঈশ্বরের) কৃপাতেই 

হয়। তবে ধ্যান-জপ করতে হয়, তাতে মনের ময়লা কাটে । যেমন 

নাড়তে-চাড়তে ত্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষে গন্ধ বের হয়। 

তবে নির্বাসন! যদি হতে পার, এক্ষণি হয়|” ভক্তদিগের মধ্যে কোন 

সাংসারিক সমস্তা দেখা দিলে বা কোন মনোমালিণ্ের সৃষ্টি হইলে 
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শ্রীমা তাহারও সমাধানের চেষ্টা করিতেন। ইহা ঈশ্বর-বিষয়ক ও 

উহ1 সংসার-বিষয়ক এই বলিয়া একটি শ্রেষ্ঠ ও অপরটি নিক এই 
বুদ্ধি শ্রীমার মধ্যে ছিল না । সকল দিক দিয়! কল্যাণী শ্রীমা তাহার 

সম্তানদিগের জীবনে যথার্থ কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতেন । এই 
প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না । 
একবার ছুইজন ভক্তের মধ্যে কোন একটি বিষয় লইয়া বেশ-কিছু 
মনোমালিন্যের স্ি হইয়াছিল । শ্্রীমা তাহা জানিতে পারিয়া 

ছুইজনকেই একত্রে ডাকাইয় আনিয়া স্তেহপূর্ণ স্বরে বলিয়াছিলেন £ 
“সময়ে সবই সহা করতে হয় । সময়ে ছাগলের পায়েও ফুল দিতে 

হয়।” শ্রীমার কথায় ভক্ত ছুইজন অন্তৃতপ্ত হইয়া তাহাঁদিগের কর্মের 
জন্য শ্রীমার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং ছইজনে পরস্পরে 
ভালবাসার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া! সকল ছন্দ-কলহের অবসান 

করিয়াছিলেন । 
আবার অনেক ভক্ত শ্রীমার নিকট আসিয়! অনেক সময় ছুঃখ 

করিয়া বলিতেন যে, তাহার (শ্রীমার ) ন্যায় গুরু লাভ করিয়াও 

তাহাদের জীবনে কিছু হইল না। গুরু পাইয়াও জীবনে কিছু 
হইল না বা হইতেছে না” এইরূপ নিরাশা ও নিরুৎসাহের কথ। 

কাহারও নিকট শুনিলে শ্রীমা অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাইতেন। তিনি 

এ ধরণের কথ শুনিয়া বলিতেন, তাহা৷ হইলে তো৷ সকলই মিথ্যা হইয়৷ 
যাইবে । শ্রীশ্রীঠাকুর (নিজের কথা আর বলিতেন না) তো 

চিরদিনই সত্য । আকাশে দেদীপ্যমাঁন তূর্ধের মতো শ্রীশ্রীঠাকুর 
চিরদিনই শাশ্বত। সুতরাং তাহার নিকট আঁসিলে জীবনে কিছু 

হইবে না এই কথ চিন্তা করিতে বা মুখে আনিতে নাই। ছিইবে, 
বা “নিশ্চয়ই হইবে এই কথাই দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস ও পুনঃপুনঃ 

মুখে উচ্চারণ করিতে হইবে । শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন £ “যে এখানে 
(শ্রীশ্রীঠাকুরের নিরুট ) আসিবে, তার শেষজন্ম ।” শ্রীমা বলিতেন, 
সত্যই শ্রীশ্রীঠাকুর এই যুগের কাণ্ডারী। সকলকে সংসার-সাগর 



৫৬ বিশ্বরূপিণী মা সারদা 

হইতে করুণায় পার করিবার জন্যই তো তিনি এই ফুগে 
আসিয়াছেন। তাই কিছুই জীবনে হইল না এইরূপ নিরাশার কথা 
কাহারও নিকট শুনিলে শ্রীমা তাহাকে ন্নেহপূর্ণ বাক্যে আশ্বাস দিয়া 
বলিতেন £ “আমার যা করে দেবার, আমি সেই এক সময় 
(দীক্ষাকালে) করে দিয়েছি । তবে যদি সগ্ভ শাস্তি পেতে চাঁও, 

সাধন-ভজন কর, নতুবা দেহান্তে হবে|” অথবা! বলিতেন £ “বিশ্বাস 

কর, জীবনে নিশ্চয়ই শাস্তি ও মুক্তি পাঁবে।” পুরবেই বলিয়াছি যে, 
ঈশ্বরের কূপালাভের কথা শ্রীমা প্রায়ই সকলকে বলিতেন । তবে 

কপালাভ ও কপাবস্তর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা তাহা 
বুঝাইতে গিয়া শ্রীমা একজন ভক্তকে একদিন বলিয়াছিলেন 3 “বাবা, 
তুমি যদি একটা খাটে ঘুমিয়ে থাক, আর কেউ যদি সেই খাটখানাসমেত 
তোমাকে অন্তর নিয়ে যায়, তাহলে তুমি ঘুম ভাঙ্গতেই কি বুঝতে 
পারবে যে, স্থানাস্তর হয়েছে, না, যখন বেশ পরিষ্ষাভাবে ঘুমের 

ঘোর কেটে যাবে, তখন দেখবে যে অন্যত্র এসেছ? এইভাবে শ্রীম। 
সহজ স্রল কথায় ও উপমা দিয়া বু কঠিন ও জটিল তত্বের মীমাংসা 
করিয়। দিতেন। শাস্ত্রের তর্কজাল যেন তখন অসার ও আলুনি 

হইয়া যাইত। তাহাছাড়া শ্রীমার ন্নেহপূর্ণ সরল ব্যবহার ও 
অমৃতময়ী বাণী এতই সাস্বনাদায়ী, শান্তিপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী ছিল যে, 
ভগ্গিনী নিবেদিতার মতে। বিদূষী ও বিচারশীল পাশ্চাতা মহিলাও এক 
সময় লিখিয়াছিলেন £ “শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে যে জ্ঞান ও মাধুর্ধের 
বিকাশ হইয়াছিল, তাহা হয়তো অতি সরল স্ত্রীলোকের পঙ্গেও লাভ 
করা সম্ভব । কিন্তু তবুও আমার দৃষ্টিতে তাহার (শ্রীমার ) পবিত্রত। 
যেমন চমকপ্রদ ছিল, তেমনি অপূর্ব ছিল তাহার সমাজিত সৌজন্য 
এবং অপরের ভাব বুঝিবার মত তাহার পরম-উদার মন। 
তাহার (শ্রীমার ) নিকট উথাপিত প্রশ্নগুলি যতই কটিন বা অভিনব 
হউক না কেন, আমি তাহাকে কখনও উত্তরদানকালে ইতস্তত: 
করিতে দেখি নাই সত্যই শ্রীমার অগোচরে সমাজে যে সকল 
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বিপ্লব ও বিশৃঙ্খল! ঘটিত, তাহা দ্বারা বিভ্রান্ত বা বিপর্যস্ত হইয়া যদি 
কেহ তাহার নিকট উপস্থিত হইত, তবে অনভ্রান্ত-দৃষ্টিতে তিনি সকল 
সমস্তার মর্মোদঘাটন করিয়া প্রশ্নকর্তার মনকে সেই বিপদ কাটাইবার 
জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন । অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও প্রতিভার 

অধিকারিণী নিবেদিতা শ্রীমার অভয়! ও জ্ঞীনদায়িণী মহিমময় স্বরূপ 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই এইরূপ স্পষ্ট কথা বলিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন । 

একদিকে শ্রীমার জীবনে গম্ভীর পরিবেশের যেমন সমাবেশ ছিল, 
তেমনি অন্যদিকে ছিল সহজ-সরল ও সরস প্রকৃতির বিকাশ । তবে 

এই দ্বন্ব-সমাবেশের মধ্যেও বেশ একটি মিলন বা এঁক্যের ভাব 

ছিল। রঙ্গরসের বিকাশও তাহার মধ্যে কম ছিল না । নিবেদিতা- 
সম্পর্কে একদিনের এক ঘটনার কথা বলি। ভগিনী নিবেদিতা৷ ও কৃষ্টীন 
একদিন শ্রীমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় 
নিবেদিতা কয়েকটি বাংলা কথা শিখিয়াছেন মাত্র । সুতরাং ধীরে ও 

সস্তর্পণে বাংলাভাষাঁতেই তিনি বলিলেন £ “মাতৃদেবী, আপনি হন 
আমাদিগের কালী।” এই কথা শুনিয়া শ্রীমা একগাল হাসিয়া 

বলিলেন £ “না বাপু, আমি কালী-টালী হতে পারব না। জিব 

বার করে থাকতে হবে তাহলে ।” শ্রীমার এ কথাগুলি জনৈক 
ভক্ত ইংরাজীতে নিবেদিতা ও কৃষ্বীনকে তর্জমা করিয়া বুঝাইয়া৷ দিলে 
তাহারা হাসিতে হাসিতে বলিলেন £ “মাকে অত কষ্ট করতে হবে 
না, আমরাই তাকে জননীরূপে দেখব । শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের 
শিব ।” শ্রীরামকৃষ্চ আমাদের শিব এই কথ শুনিয়া শ্রীমা বেশ 
একটু গম্ভীর হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন £ “তা না হয় দেখা যাবে 1” 
এই কথা বলিয়া গ্রসন্নময়ী শ্রীমা পুনরায় মৃছ মৃছ হাস্ত করিতে 
লাগিলেন। অবশ্য এইটি বড় একটি কৌতুক বা! রঙ্গরসের কথাবার্তা 
না হইলেও শ্রীমা তাহাদিগের কথায় বেশ আনন্দ উপভোগ 
করিয়াছিলেন। এইরূপ ছোটখাট কৌছুক, ও পরিহাস অনেকের 
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সহিত অনেক সময়ই শ্রীমা করিয়াছেন ও আনন্দ লাভ করিয়মছেন। 

তাহাছাঁড়া তিনি নিবেদিতা, কৃষ্তীন প্রভৃতির সহিত এতই আপনার 
হইয়া মিশিতেন, মনে হইত না যে তাহারা বিদেশের অধিবাসিনী। 
অবশ্য শ্রীমা স্ত্রীপুরুষ সকলের সহিত এমনই আপনভোলা হইয়৷ 
সরল ব্যবহার করিতেন যে, কেহ কোনদিন কখনও মনে করিত না যে, 

তিনি বা! তাহার! শ্রীমার অপরিচিত, বরং মনে করিত শ্রীমা তাহার 
বা তাহাঁদিগের আপন গর্ভধারিণী জননী । আসলে শ্রীমার নিকট 

যাইলে সকলের অন্তর হইতে আপন-পর ভাব দূর হইয়া যাইত । 
তাহাছাড়া শ্রীমার জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যই ছিল কাহাঁকেও তিনি 
কোনদিন পর বলিয়া বা সামান্য বলিয়া দেখিতৈন না। তাহার পর 

দৈনন্দিন জীবনের ছোট-খাট সকল ঘটন৷ ও বিষয়ের প্রতি শ্রীমার 
বিশেষ দৃষ্টি থাকিতই । কোন জিনিষ অযথা অপচয় হয় তাহাও শ্রম! 
সহা করিতে পারিতেন না। একবার জয়রামবাটীতে শ্রীমার নিকট 
একজন স্ত্রীলোক গৃহকর্মের জন্য কিছুদিন নিযুক্ত ছিল। একদিন 
স্্রীলোকটি ঘর ঝাট দিবার পর ঝাঁটাটি ছুড়িয়া একদিকে ফেলিয়া 
রাখিয়াছিল । তাহ দেখিয়। শ্রীমা তাহাকে ডাকিয়া আদর করিয়া 

বলিলেন £ প্ৰ্বাটাটিকেও সম্মান দ্রিতে হয় মা। সামান্য কাজও 

শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয় ; ছোট জিনিষ বলে তুচ্ছ করতে নেই ।” 

এই প্রসঙ্গে আর একদিনের কথা মনে পড়ে। শ্রীমা তখন 
কলিকাতায় বাগবাজারে । একদিন বলরাম বাবুর বাড়ীর চাকর 
চুপড়িতে করিয়া কিছু আতা আনিয়া ঠাকুর-ঘরে রাখিয়া গেল। 
চাকরটি নীচে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চুপড়িটি কি হইবে? নীচের 
তলায় যাহারা ছিলেন, তাহারা বলিলেন ঃ “ও আর কি হবে, 

রাস্তা ফেলে দেব।” শ্রীমা উপর হইতে তাহাদিগের কথা শুনিতে 

পাইয়া বারান্দায় গিয়া দেখিলেন সত্যই চুপড়িটি রাস্তায় ফেলিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। চুপড়িটি দেখিতে সুন্দর ও তাহা৷ অনেক কাজে 
লাগিতে পারে দেখিয়! শ্রীমা রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনাইয়া ধুইয়া 
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একটি স্থানে রাখিয়া দিলেন । শ্ত্রীমার কর্ম সকলেই সেইদিন লক্ষ্য 

করিলেন এবং মর্মে মর্মে শিক্ষা লাভ করিলেন যে, যে কোন জিনিস 
যতই তুচ্ছ হউক না কেন, তাহাকে অবহেল! করিতে নাই। 

শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে । একদিন একজন ভক্ত সুদূর বদনগঞ্জ 
হইতে হাটিয়া জয়রামবাটী আসিয়াছেন। ভক্তের অসীম ধৈর্য, 
আগ্রহ ও ব্যাকুলতা৷ দেখিয়া শ্রীমা মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। ভক্তটি কয়েকদিন শ্রীমার সহিত জয়রামবাটীতে অতিবাহিত 
করিল। শ্রীমা নিজে তাহার যত্ব করিতেন ও কোন-কিছু ভাল রানা 

করিলে তিনি তাহার জন্য তুলিয়া রাখিতেন। একদিন শনিবার 
জয়রামবাটারই একজন স্ত্রীলোক-ভক্ত খিচুড়ি রাধিয়া শ্রীমার জন্য 
আনয়ন করিয়াছিল ও তাহার অস্তরের ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীমা নিজে 

তাহা গ্রহণ করেন। অন্তর্যামিনী শ্রীমা স্ত্রীভক্তের মনের ইচ্ছ। 
বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য খিচুড়ির কিছু অংশ নিজে গ্রহণ করিয়া পরে 
বদনগঞ্জ হইতে আগত ভক্তটিকে প্রসাদ খাইতে দিলেন। ভক্তটি 
পরিমাণমত খাইয়া খিচুড়ির বাকী অংশ ফেলিয়া দিতে উদ্চত 
হইয়াছে দেখিয়া শ্রীমা বাধা দিয়া বলিলেন £ “ও কি বাবা, এমন 
ভাল জিনিস ফেলো না । কোন জিনিস অপচয় করতে নেই” তিনি 
পাশের বাড়ী হইতে একটি মেয়েকে ডাকিয়া আনিয়া সেই অবশিষ্ট 

খিচুড়িপ্রসাদ তাহাকে দিতে বলিলেন। ভক্ত নিজের ভূল বুঝিয়া 
শ্রীমার আদেশমতো পাশের বাড়ী হইতে একটি মেয়েকে ডাকিয়া 
আনিয়া খিচুড়িপ্রসাদ দিল এবং মেয়েটিও অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা! 
লইয়া গেল দেখিয়৷ শ্রীমা যারপর নাই আনন্দিত হইলেন । তাহার 
পর তিনি ভক্তকে বলিলেন £ “দেখ বাবা, যার যেটি প্রাপ্য সেটি তাকে 

দিতে হয়। যা মানুষ খায়, তা গরুকে দিতে নেই ; যা গরুতে খায় 
তা কুকুরকে দিতে নেই । গরু ও কুকুরে না খেলে পুকুরে ফেললে মাছ 
খায়”_-তবু নষ্ট করতে নেই।” ভক্ত জীবনে শিক্ষা লাভ করিল যে, 
কিছুই ফেলিতে নাই; কেননা তাহাতে কাহার-না-কাহারও উপকার 
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হয়। শ্রীমার শিক্ষাদানের রীতি এই ধরণের ছিল । সংসারের সকল 
মায়ার উর্ধে থাকিয়াও সংসারের নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট সকল জিনিসের 
উপর শ্রীমার সজাগ দৃষ্টি থাকিত। তরকারী কাটা হইলে তাহার 
খোলাগুলি পর্যস্ত ফেলিয়! ন! দিয়া সেইগুলি তিনি যত্ব করিয়া তুলিয়া 
রাখিতেন, কেননা গরুতে সেইগুলি খাইবে। পাতের ভাত বেশী 

হইলে শ্রীমা পশুপক্ষীদের ডাকিয়া আদর করিয়া দিতেন। ন্নেহময়ী 
শ্রীমার এমনই ছিল সকলের জন্য স্েহ ও ভালবাসা । শ্ত্রীমার সেই 
অসংসারী হইয়া সংসারীর ন্যায় আচরণ দেখিয়া ত্রহ্গজ্জানবরিষ্ঠ 
জনক রাজার কথা মনে পড়ে । জনক রাজ! সংসার ও অসংপাররূপ 
্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ এদিক ও ওদিক হুইদিক রাখিয়া প্রজাপালন করিতেন । 

শ্রীমার জীবনেও দেখি যে, কখনও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করিতে করিতে 
তিনি সংসারের সকল কর্ম ভুলিয়া যাইতেন, আবার কখনও কখনও 
সংসারের তুচ্ছ কর্মে লিপ্ত থাকিয়া! সকল কর্তব্য ভূলিয়াও যাইতেন। 
তাহা হইলেও ব্রহ্মময়ী শ্রীমার মন কিন্তু তন্ময় হইয়া থাকিত সর্বদা 
ঈশ্বরীয় ভাবে । একটি হস্ত ঈশ্বরে ও অপর হস্ত সংসারে রাখিয়া 
শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ ই সকলকে শিক্ষ৷ দিতেন । 

একদিন একজন ভক্ত শ্রীমাকে ধরিয়া বসিলেন £ “মা, তুমি কে 
বল। তুমি কি সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী?”। শ্রীমা বলিলেন ঃ “হবেও বা” । 
তাহার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়। শ্রীমা তাহাকে বলিলেন ; “ওরা 
বলে ভক্তিতে। আমি কি মা? ঠাকুরই সব। তোমরা ঠাকুরের 
কাছে এই বল-আমার আমিত্ব যেন না আসে ।” ক্রমে শ্রীমার 
মধ্যে যেন একটু ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। তাহা! দেখিয়া একজন 
স্ত্রীভক্ত বিনীতভাবে বলিল হ “অনেকেই তো! মাকে জগদম্বা বলে, 
কিন্ত কার কত বিশ্বাস তা ঠাকুরই জানেন । অবিশ্বাসী আমাদের 
মুখে এই কথা যেন নিতান্ত মুখস্ত করা কথার মত শোনায় ।% শ্রীমা 

ততক্ষণ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন ; “ত৷ ঠিক 

মা*। মহিলাটি আবার বলিল £ *্শ্রীমা দয়া করে নিজ স্বরূপ 
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বুঝিয়ে না দিলে অপরের পক্ষে বোঝা অসম্ভব । তবে মায়ের ঈশ্বরত্ব 

এখানেই ষে, মায়ের ভিতর আদৌ অহঙ্কার নেই । জীবমাত্রেই অহং-এ 
ভরা । এই যেহাজার হাজার লোক মায়ের পায়ের কাছে “তুমি 
লক্ষ্মী, তুমি জগদস্বা' বলে লুটিয়ে পড়ছে, মানুষ হলে মা অহঙ্কারে 
ফেঁপে ফুলে উঠতেন। অত মান হজম কর! কি মানুষের শক্তি |” 
শ্রীমা ছোট একটি সরলা বালিকার মত সেই কথা শুনিতেছেন, 
যেন আর কাহারও প্রসঙ্গে সেই কথা হইতেছে । মহিলাটি শ্রীমার 
সরল ভাব দেখিয়া মনে মনে চিস্তা করিতে লাগিল, সত্যই জগজ্জননী 
মহামায়। দয়া করিয়া নিজেকে না বুঝাইয়া দিলে তাহাকে কাহারও 
বুঝিবার ধরিবার সাধ্য নাই । একটি গানে আছে, 

মা ক্যামন তা কেউ জানে না। 

নানা লোকে বলছে নান! ॥ 

সত্যই বিশ্বকারণের স্বরূপ-সন্বন্ধে নানান শাস্ত্রে নানান সিদ্ধান্ত কর! 

হয়, কিন্ত তিনি নিজে ধরা না৷ দিলে কেহই তাহার সত্যকার স্বরূপ 
ধরিতে বা বুঝিতে পারে না । শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথাই বলিতেন । 
তিনি বলিতেন, মন পরিশুদ্ধ না হইলে বিশ্বকারণ বা বিশ্বজননীর কৃপা 
লাভ করা হর্লভ। 

শ্রীভগবাঁন যুগে যুগে মানুষের বেশেই পৃথিবীতে লীলার জন্য 
আসেন, কিন্ত সাধারণ মানুষ তাহা সহজে বুঝিতে বা ধরিতে পারে 

না। সত্যযুগে শ্রীরামচন্দ্র, বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ও পরে ভগবান তথাগত 

বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি অবতারগণ আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের 

অন্তরঙ্গ ভক্তেরাই বা কয়জন তাহাদিগকে ঠিক ঠিকভাবে বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। ভগবান যীশুষবীষ্টকেও তাহার অধিকাংশ শিষ্য 

বুঝিতে পারেন নাই। বর্তমান যুগনায়ক শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে 
তাহার মুষ্টিমেয় কয়েকজন অন্তরঙ্গপার্দ এবং গিরিশবাবুপ্রমুখ 
কয়েকজন ভক্ত-শিষ্ত বাতীত আর কেহই তাহাকে অবতার বলিয়! 

উপলব্ধি করিতে পারেন নাই৷ গীতায়, নারদপঞ্চরাত্র, পুরাণ ও 
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অন্যান্য শাস্ত্রে আমরা মনুষ্যবেশে ঈশ্বরাবতারের অবতরণের কথা 

পড়ি ও জানি। শ্রীমন্ভাগবতে ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে পুর্ণ ও অংশরূপে 

ঈশ্বরের অবতরণের কথা আলোচিত হইয়াছে । ভাগবতে “কৃষ্স্ত 

তগবান ন্বয়ম্ঠ বলিয়। শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ-অবতার বলা হইয়াছে । বর্তমান 
যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্ণঅবতার, কেননা তিনি নিজেই বলিয়াছেন £ 
“এবার ছদ্মবেশে রাজার রাজ্য-পরিভ্রমণ |” ঈশ্বরাবতারের প্রসঙ্গে 

শ্রীরামকৃষ্খদেব বলিয়াছেন £ “থোলো রাম, থোলো৷ থোলো কৃষ্ণ” ; 
অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর হইতে অসংখ্য অবতারের স্থষ্টি যুগে যুগে 
হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপন অবতারহের ইঙ্গিত দিয়া বলিয়াছিলেন £ 

“যে রাম, যে কৃষ্ণ) সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ ।” শ্রীরামকৃষ্ণ- 

অবতারে শ্রীারদাদেবী তাহার লীলাসঙ্গিনী বা দিব্লীলার 
সহচারিণী । শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার স্বরূপের পরিচয় দিয়া! বলিয়াছেন £ 
“ও সরম্বতী । এবার নিজের রূপ ঢেকে সকলকে জ্ঞান দিতে এসেছে |” 

সত্যই বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবী ছিলেন জ্ঞানদাত্রী ও ভ্ানাধিষ্টাত্রী 
দেবী সরস্বতী । শুধুই জ্ঞান নয়, ভক্তিরও তিনি ছিলেন প্রতিমূৃতি । 
সাধারণ *মানষের বেশে তিনি আসিয়াছিলেন সুখ-ছুঃখের 

সংসারে, কিন্ত সংসারের কোন মালিন্ত কোনদিন তাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারে নাই। তিনি সকল-কিছুর উর্ধে, অথচ ছিলেন 

সকল-কিছুর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, 

মহামায়ার সংসারে কাহারও পরিত্রাণ নাই । আকষ্চ স্বয়ং ভগবান 

হইয়াও ব্যাধের বিবাক্ত বাণে শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন । 

প্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বরাবতার হইয়াও সতীদেবীর জন্য কতই না ছুঃখ- 

যন্্না ভোগ করিয়াছিলেন। সংসারবন্ধনের উর্ধে থাঁকিয়াঁও 

সংসারের অসংখ্য বেদনা তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল । 
শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে সে অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল । ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা সঙ্গিনী হইয়াও শ্রীপারদাদেবীকে «সংসারের 
ঘাত-প্রতিঘাত কম সহা করিতে হয় নাই । রাম-অবতারে সাধ্বীসতী 
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সীতাদেবী, বুদ্ধ-অবতারে গোপাদেবী, চৈতন্ত-অবতারে বিষুপ্রিয়া- 
দেবীর জীবনেও ছৃঃখ-নিরাশার অস্ত ছিল না। এখানে শ্রীরামকৃ্ণ- 

লীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবী ও শ্রীচৈতন্যলীলাসহায়িকা শ্রীবিষুপ্রিয়া- 
দেবীর মাধুর্যময় জীবনের কিছু কিছু ঘটনার তুলনা করিলে মনে হয় 
অসঙ্গত বা৷ অপ্রাসঙ্গিক হইবে নাঁ। কেননা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে 
মুসলমানশাসনের ফলশ্রুতিরূপে যখন নবদ্বীপ, শাস্তিপুর প্রভৃতি 
অঞ্চলে হিন্দুধর্ম বেশ বিপন্ন হইয়াছিল এবং দলে দলে হিন্দুরা হিন্দুধর্ম 
ত্যাগ করিয়া ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতেছিল, তখনই যুগসংস্কারক 
জ্রীচৈতন্াদেব (১৪৮৫-১৫৩৩* খ্রীষ্টাব্দ) বাঁউলাদেশে আবিভূতি হইয়া 
যেমন অসাধারণ ত্যাগ-তপস্তা ও জীবে প্রেম ও করুণার সঙ্গে সঙ্গে 

হিন্দুজাতির সম্মুখে স্বধর্মনিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তেমনি 
উনবিংশ শতকে একদিকে ইংরাজীশিক্ষার প্রভাব ও অপরদিকে 

ক্রিশ্চান মিশনারীদের ধর্মীস্তরিতকরণের অপপ্রচেষ্টা যখন সমগ্র 

বাঙলাদেশে হিন্দুধর্মের আদর্শকে বিপন্ন করিয়াছিল, তখনই ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাবিভাব এই বিশ্বে হইয়াছিল। পঞ্চদশ ও 

উনবিংশ এই পাঁচশত বৎসরকালের আদি ও অন্তভাগে ছুইজন 

অবতারের আবির্ভাব বাঁঙলাদেশের ধর্জীবনে এক নবজাগরণ স্ষষ্টি 
করিয়াছিল। বাঙ্গালাদেশ শক্তিসাধনার দেশ। এই দেশেই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কষ্জানন্দ আগমবাগীশ, সাধক রামপ্রসাদ; 

সাধক কমলাকান্ত, রাজ রামকৃষ্ণ এবং আরও কত শত শক্তিসাঁধক | 

ভগবান শ্রীচৈতন্ত ও ভগবান এ্রারামকুষ্চ পরমহংসদেব সশক্তিক 
আগমন করিয়াছিলেন বাঁউলাদেশে, যদিও শ্রাচৈতন্তদেব তাগ 

করিয়াছিলেন সংসার ও সহ্ধন্সিণী বিষুপ্রিয়াকে তাহার অপাধিব 

লীলাকর্ম সাধনার জন্য, কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেব সব্দা আপন পার্শ্বে 
রাখিয়াছিলেন সহধমিনী শ্রীনারদাদেবীকে তাহার লীলাসঙ্গিনীরূপে । 

শ্রীচৈতন্তদেব প্রতিব্রতা বিষুপ্রিয়াকে তাহার লীলার পূর্ণ-সহচারিদীরূপে 
গ্রহণ না করিলেও বিষ্ুপ্রিয়ার ত্যাগ-তপস্তা ও তাহার জীবনের 
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আরাধ্য দেবতার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন- 
ব্রতকে সার্থক করিয়াছিল । যাহাহউক শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ এই 
ছুই অবতারপুরুষের শুভাবি9াব হইয়াছিল পর পর এই বাঙলাদেশেরই 
বুকে, সেইজন্য তাহাদিগের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ লীলাসহচারিণী 
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও শ্রীসারদাদেবীর জীবনের ছই একটি ঘটনার 
তুলনামূলকভাবে এখানে আলোচনা করিব। 

শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসহচরী শ্রীসারদাদেবী ছিলেন লজ্জাপটাবৃতা, 
গোপনম্বভাবা অথচ সর্বসন্তানন্সেহপরায়ণা । ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের সকল-কিছু অপাধিব ভাব ও মাধুর্ষই প্রতিফলিত হইয়াছিল 
শ্রীসারদাদেবীর পুণ্যজীবনে । তাই প্রতিটি চিন্তায়, আচরণে ও কর্মে 

আমর! বিশ্বরূপিণী মা সারদার জীবনে দেখি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 

লীলারই পূর্ণপ্রতিচ্ছবি । শ্রীসারদাদেবী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্গণদেবের 
লীলা মাধুর্ষময় জীবনেরই পরিপূরক । 

শ্রীচৈতন্যসহধমিনী বিষুপ্রিয়াদেবীর জীবনেও দেখি এ একই 
ধরণের প্রকাশ । শ্রীচৈতন্যদেব সম্ভবত সংসারব্ন্ধনের দিক হইতে 
তাহারি সহধম্সিণীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষ্লুপ্রয়ার সমগ্র 
জীবনই ছিল পতিগতপ্রাণ। যেইদিন হইতে গৃহত্যাগ করিলেন 

তাহার আরাধ্য-দেবতা, সেইদিন হইতে শ্্রীবিষুপ্রিয়া হইলেন কঠোর 
ব্রহ্মচারিণী, সংসার-আশ্রমে একাকিনী তপত্বিনী এবং তখন হইতে 

তাহার জীবনের ব্রতই হইয়াছিল শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণ, মনন ও 
লীলাকীর্তন করা ও তাহার আরাধ্য-দেবতার আদর্শকে অন্থুসরণ 

করা ও জীবনে তাহ প্রতিফলিত করা । শ্রীসারদাদেবীর জীবনেও 

দেখি ঠিক একই ব্রত ও আদর্শের পূর্ণপ্রতিচ্ছবি | 
বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর জীবনম্থতির পুনরাঁলোচনা করার পূর্বে 

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আর কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা! এখানে সমীচীন 
মনে করি। শ্ত্রীবিষুপ্রিয়াদেবীর বাড়ীর চতুর্দিক উচ্চএপ্রাচীর দিয়া 
বেষ্টিত ছিল। ছুইজন অনুগত সেবক বংশীবদন ও দামোদর পগ্ডিতের 
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তিনি সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন । কাঞ্চন নামে এক ব্রাহ্মণ 
কন্যাও বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিকা ছিলেন। প্রাতঃস্নানের পর বিষুরপ্রিয়া- 
দেবী স্বয়ং ভজনমন্দিরে প্রবেশ করিয়া তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত ভজন 

করিতেন। অপরাহ্থে দেবীর কপাপ্রাপ্ত ভক্তগণ আসিয়া তাহার 
শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেন । মাতৃগতপ্রাণ গদাধর 

দাস মাতৃন্সেহ লাভ করিয়া মিশ্রভবনের সন্নিকটে কুঠিয়াতেই বাস 
করিতেন । দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া কপাপ্রার্থী হইয়া গদাধর দাঁসের ন্যায় 
আরও অনেক ভক্ত মিশ্রভবনের সম্মুখে বাস করিতে লাগিলেন । 
এইভাবে নবদ্বীপে মিশ্রভবর্নের সন্নিকটে কুঠিয়া বৃদ্ধি পাইয়া উহা 
একটি তপস্বী সাধুমগ্ডলীর ছাউনীতে পরিণত হইয়াছিল । দূর-দূরাস্ত 
হইতে ভক্তগণ দিনান্তে আসিয়া একবার পরমারাধ্যা জননীর চরণযুগল 
বন্দনা করিতেন । এতদিন হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অতি সঙ্গোপনে 
মহাদেবী যে আরাধ্য-দেবতার পুজা করিতেছিলেন এক্ষণে বাহিরে 
তাহার শ্রীবিগ্রহ-দারুমৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া আর্ত ও শরণাগত সকলের 
জন্য শান্তি ও সাস্নার আশ্রয়স্থল করিয়া দিলেন। দেবীর জীবনের 
ব্রত সমাপ্ত হইয়াছিল । তাহার পর একদিন তিনি গঙ্গাস্সান সমাপ্ত 

করিয়া একা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। বনুক্ষণ পরে 
মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখা গেল ষে, দেবী বিধুরপ্রিয়া 

মহাসমাধিমগ্রা । ভক্তগণ বুঝিলেন পতিপরায়ণা তাহার পরম- 
প্রিয়তমের সহিত চিরমিলিত হইয়াছেন। তখন হইতে নবদ্বীপের 
নয়নাভিরাম শ্রীবিগ্রহ একাধারে বিষ্ণুপ্রিয়া ও বিশ্বস্তরবিগ্রহে 
পরিণত হইয়াছিল । 

দেবী বিষুপ্রিয়ার অসংখ্য জীবনঘটনাঁর সহিত শ্রীসারদাদেবীর 
জীবনচরিত্রের বহু ঘটনারই সাদৃশ্য পাওয়া যায়। শ্রীসারদাদেবীর 
সেই জীবনঘটনার কথাই পুনরায় আমর! আলোচনা করিব । 

শ্রীসারদাদেবী বেশীর ভাগ সময় আপনার ঘরে আপনার মতো 
থাকিতেন এবং ভক্ত-সম্ভানগণ প্রথম প্রথম তাহার ঘরের চৌকাঠে 

৫ 
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তাহাকে প্রণাম করিতেন। পরে এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম হইয়াছিল । 
ক্রমে ভক্ত-সন্তানর! শ্রীমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি লাভ 

করিলেন এবং তখন তাহার! শ্রীমার নিকটেই ঘরের মধ্যে উপস্থিত 
হইয়া প্রণাম করিতেন । শ্রীমা কিন্ত সবাই অবগুষ্ঠিতা ও সরালে 
বস্ত্রাবৃতা হইয়া বসিয়া থাকিতেন। পরে কখনও কখনও শ্রীমা 

কাহারও কাহারও সম্মুখে বাহির হইতেন এবং তাহাদিগের মস্তকে 
হস্ত দিয়া আঁশীবাঁদ করিতেন । 

শ্রীমার জীবনে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি যেখানে যাইতেন 
সেখানেই তাহার জীবনদেবতা শ্রীরামকৃষ্দেবের প্রতিকৃতি তাহার 
সঙ্গে লইয়া যাঁইতেন। শ্রীমার দীক্ষিত কোন কোন সন্তান তাহা 
দেখিয়া যদি শ্রীমাকে কখনও প্রশ্ন করিতেন £ “মা, আমরা তোমাকেই 
জানি, আর তো কাকেও জানি না।” শ্রীমা তাহাদিগের অন্তরের 
ভাঁব বুঝিয়া বলিতেন ; “সে কি, ঠাঁকুরই সব । ঠাকুর ছাড়া আমি 
কিছুই নই ।” শ্ীম৷ শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি তাহার সঙ্গে সর্বদা কেন 
রাখিতেন তাহা! অপরের পক্ষে সহজে বোঝা কঠিন ছিল। আসলে 
শ্রীমী ভাবিতেন গুরু ও ইষ্ট এক এবং মন্ত্র ও দেবতা এক ও অভিন্ন । 

শ্রীমা সকলকে পুনরায় এ একই তত্ব ও আদর্শ শিক্ষা দিতেন। 
শ্রীবামকৃষ্চদেব নাকি শ্রীমাকে বলির়াছিলেন ৫ “আমি আর কি 

করলুম, তোমাকেই সব করতে হবে; তোমার অনেক কাজ বাকী 

আছে।” সত্যই তাই, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদগিত সাধনা ও সিদ্ধির 
পথ অগণিত মানুষকে ও ভক্ত-সম্তানকে সন্তানবৎসলা শ্রীম। পরবর্তী- 

কালে আপনি আচরণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। শ্রীভগবানের 

পাঁদপন্মে মন রাখিয়া সংসারের সকল কর্ম করিতে হয়, শ্রীভগবানই 

ইহকাল ও পরকালের সহায় ও সর্বন্ব__শ্রীরামকৃষ্জদেবের এই শিক্ষাই 
শ্রীমা জীবন ভরিয়া তাহার ভক্ত ও সম্তানদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন । 

সকলে শ্রীমার চক্ষে ছিল চিরদিন সমান, কেহই কেখনদিন তাহার 

কুপা ও করুণ! লাভ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও 
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কি জানি কেন, রাধুর জন্ত শ্রীমার স্নেহ ও অন্তরের আকর্ষণ ছিল 

একটু বেশী। প্রথম প্রথম রাধুকে ছাড়িয়া শ্রীমা এক মুহূর্তও থাকিতে 
পারিতেন না। এক্ষণে হয়তো মনে হইতে পারে যে, সংসারের 

সকল মায়া কাটাইয়! মহামায়ার প্রতিমৃতি শ্রীমার স্সেহ-ভালবাসার 
আকর্ষণ অত রাধুর প্রতি কেন? মনে হয়, খাটি সোনায় অলঙ্কার 
তৈয়ারী করাইতে হইলে যেমন একটু খাদের প্রয়োজন হয়, তেমনি 
ঈশ্বর বা ঈশ্বরীকে মায়ার সংসারে আসিতে হইলে মায়ার একটু 
স্পর্ণ রাখিতেই হইবে, যদিও সেই মাঁয়৷ তাহাদিগকে বন্ধন করিতে 
পারে না। ঈশ্বরজ্ঞানী জীবনুক্তের পক্ষেও তাই ষে, তিনি 

জীবিতকালে ঈশ্বরজ্ঞান ব৷ ব্রহ্গাজ্ঞান লাভ করিলেও পাঁধিব শরীর 

থাকা-পর্যস্ত তাহার মধ্যে মায়ার লেশ একটু থাঁকিবেই থাকিবে । 
তাহা ছাড়া পাঁধিব শরীর তো মায়ার পরিণাম বা কার্য। ভগবান 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেও দেখি যে, নিবিকল্পসমাধিতে আর্ঢ় হইয়া 
বুখানকালে অর্থাৎ মায়ার জগতে পুনরায় নামিয়া আসিবার জন্য 
কোন-না-কোন অবলম্বন তাহার প্রয়োজন হইত এবং সেইজন্য 
শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধি হইতে নামিবার (বখিত হইবার) সময় তামাক 
খাব কিংবা আর কোনও ইচ্ছা বা সংকল্প তাহাঁর মনের মধ্যে রাখিয়। 

দ্রিতেন। শ্রীমার জীবনেও ঠিক তাই । তাহার ধ্যানগামী অন্তমূখী 
মনকে বহির্জগতে যুক্ত রাখিবার জন্য অন্যান্যের সহায়তা ছাড়াও 
রাধুকে তিনি প্রধান সহায় বা অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

*পুর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, রাঁধারাণী বা রাধুর (রাধুকে শ্রীমা 
'রাধি' বলিয়াঁও ডাকিতেন ) উপর শ্রীমার অন্তরের অত্যন্ত টান বা 

অকর্ষণ ছিল এবং সেইজন্য একজন স্ত্রীভক্ত শ্রীমাকে একদিন জিদ্বাসা 

করিয়াছিল £ “মা, আপনার কেন এত আসক্তি? রাতদিন 'রাধী 
রাধী” করছেন ঘোর সংসারীর মত **1৮ তাহার উত্তরে শ্রীমা 

তাহাকে বলিয়াছিলেন, “রাধুর উপর মায়! যদি না থাকিত, তাহা 

হইলে ঠাকুরের অদর্শনের পর শরীর আর থাকিত না ।” শ্রীশ্রীঠাকুরের 
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কাজের জন্যই হার শরীর রাখিয়া দিয়াছেন। শ্রীমা বলিয়াছিলেন ঃ 
“রাধী রাধী করিয়ে এই শরীরটা রেখেছেন । যখন ওর উপর থেকে 
মন চলে যাঁবে, তখন আর এদেহ থাকবে না 1” তাই দেখি যে, শ্রীম। 

ছিলেন যেন খাঁটি সোনা ও রাধু বা রাধারাণী ছিল খাদ; শ্রীমাকে 
দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার লীলাকর্ম করাইয়া লইবার জন্য রাধুর 
ন্নেহ-মায়া ও ভালবাসার আকর্ষণে শ্রীমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন । 

শ্রীমার মধ্যে সেই ভাবের ক্রমশ একটু পরিবর্তন হইয়াছিল । 
রাধুর উপর শ্রীমার যে ন্সেহ-আকর্ষণের ভাব তাহা! ক্রমশ যেন 
কমিয়া আসিতেছিল। শেষ অনুখের সময় শ্রীমা বিছানায় শুইয়া 

রাধুকে বলিতেছেন £ “গ্/াখ, তুই জয়রাঁমবাঁটী চলে যা, আর এখানে 
থাকিস নে।” এই কথা শুনিয়া একজন সেবক বিস্মিত হইয়। 
শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল £ “রাধুকে ছেড়ে থাকতে পাঁরবেন কি 
মা?” শ্রীমা অত্যন্ত দুটতার সহিত বলিয়াছিলেন £ “খুব পারব; 
মন তুলে নিয়েছি, আর চাঁই না।” ইহার পর একদিন রাধুর প্রসঙ্গ 
উঠিলে যোগীন-মাকে শ্রীমা বলিয়াছিলেন £ “যোগেন, মায়! কাটিয়ে 
দিয়েছি, আর নয়। যে মন তুলে নিয়েছি, তা আর নামবে না 
জেনো ।” সত্যই রাধুর উপর হইতে শ্রীমার অন্তরের আকর্ষণ শিথিল 
কেন, একেবারে চলিয়! গিয়াছিল। একদিন রাধুকে শ্রীমা বলিয়াই 
দিয়াছিলেন £ “কুটো-ছেড়া করে দিয়েছি । তুই আমাকে কি করবি, 
আমি কি মানুষ ?” সাক্ষাৎ মহাশক্তির যথার্থ স্বরূপের প্রতি শ্রীমার 
যেন তখন হুস ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিনি যে সামান্য মানবী নন, 

দেবী এবং শ্রীরামকৃষ্-অবতারে তাহার দিব্যলীলাসঙ্গিনী এই রহস্ত 
শ্রীমা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রাধুর সহিত ইহাই কিন্তু শ্রীমার 
শেষকথা এবং সেই শেষকথার পর হইতে শ্রীমাব মধ্যে সর্বদাই 
আত্মসমাহিত ভাবের প্রকাশ দেখা যাইত। তখন দেখ! যাইত যে, 
শ্রীমার মন যেন সংসারের সকল মায়ার সম্পর্ক ছুন্ন করিয়া উর্ধে 

উঠিতে চায়, শ্রীমা যেন কোন বন্ধনের মধ্যে নিজেকে বাঁধিয়া রাখিতে 
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আর চান না। শ্রীমা নাকি তখন অনেককেই বলিতেন £ “মনকে 

বলতে ইচ্ছা করে, “মন চল নিজ নিকেতনে' ৷ শ্রীমা পূর্বেই বলিয়াছেন 
যে, রাধুর উপর হইতে যেইদিন তাহার মন সরিয়া যাইবে সেইদিন 
আর তাহার শরীর থাকিবে না। প্রকৃতপক্ষে রাধুর উপর হইতে 
শ্রীমা সম্পূর্ণরূপে মনকে সরাইয়া লইয়াছিলেন এবং সেইজন্য “নিজ 
নিকেতনে বা আপনার ন্বরূপে ফিরিয়া যাইবার জন্য তিনি প্রস্তত 
হইতেছিলেন । আগ্ভাশক্তির লীল! মত্যধামে সমাপ্ত হইয়াছে ইহার 
লক্ষণ ধীরে ধীরে বুঝিতে পাররিয়৷ শ্রীমার অস্তরঙ্গসন্তান ও তক্তেরা 
বিমর্ষে দ্রিন কাটাইতেছিলেন। একদিন অন্নপূর্ণার মা শ্রীমাকে 
দেখিতে গিয়াছেন। তিনি নিকটে গিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন ও 
বলিলেন £ “মা, আমাদের কি হবে ?” শ্রীমা তাহাকে অভয় দিয়া 

একান্ত করুণার স্বরে বলিলেন £ “ভয় কি? তুমি ঠাকুরকে দেখেছ; 
তোমার আবার ভয় কি? তাহার পর কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়। 
শ্রীমা আবার বলিলেন ঃ “তবে একটি কথা বলি, যদি শাস্তি চাও মা, 
কারও দোষ দেখো না । দোষ দেখবে নিজের । জগৎকে আপনার 
করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার ।” অন্নপূর্ণার 

মা মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন, তাহাদিগের বিশ্বজননী মা সারদা আর 

পৃথিবীর মাটিতে থাকিবেন না! । শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাঁকে নিজের কাছে 
টানিয়া লইবেন । %&]] 009] 8180 16109 61196 01580100 
607:0061] 009 8061] 01 %068089১ 6118 17017 71 001161 

ছা৪৪ 06661710 782,057 102 00166176609 96808. ০0 681001)028 

1191৮ ১৯২০ ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় শ্রীম 
মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে মিলিত হইলেন । কিন্তু 
শ্রীম। দিব্যশরীরে এখনও পৃথিবীতে সকল ভক্ত-হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন 
ও অনস্তকাল ধরিয়৷ বিরাজ করিবেন । শ্রীরা মকৃষ্*যুগের সবেমাত্র সূচনা, 
স্তরাং শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমালোক যতদিন পৃথিবীর বুকে প্রোজ্জল 
থাকিবে ততদিন শ্রীসীরদাদেবীর দিব্যপ্রকাঁশ বর্তমান থাকিবে। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

॥ শ্রীমা সারদ। ও স্বামী বিবেকানন্দ । 
॥ এক ॥ 

মহাসমাধির কিছুদিন পুর্বে কাশীপুর উগ্ভানবাটীতে শ্রীমাকে 
শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন £ “কি গো, তুমি কিছু করবে না, 
শুধু আমাকেই কি সব করতে হবে ?” তাহার উত্তরে শ্রীমা বলিয়া 

ছিলেন £ “আমি তো স্ীলোক, স্থতরাং কি আর করবো বল ?” 
শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিয়াছিলেন £ “না না, তোমাকেই 
অনেক-কিছু করতে হবে ।” শ্রীমা নীরবে তাহার আরাধ্য-দেবতার কথা 
শুনিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর তাহার সেই ভবিষ্দ্ধাণীর 
কথ শ্রীমা জীবনেও কোনদিন ভুলিতে পাঁরেন নাই, বরং তাহাকে 
যে ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণদজ্ৰজননীর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার 
সম্ভানদিগের আধ্যাত্মজীবনের সকল ভার গ্রহণ করিতে হইবে তাহা 
কিছু কিছু তিনি হৃদয়জগম করিতে পারিয়াছিলেন । স্বামী নির্বেদানন্দ 
মহারাজ শ্রীারদাদেবী সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তাহার 7176 770% 
740479? নিবন্ধে) যথার্থই লিখিয়াছেন 3 [17006 ৪001) 1৮1- 

2০0%61176 10910071959 01 6119 10880 1):0)8,155 8139 (০15 

10001091 ) 09687 60 29811580109 61061 01 69610 01 009 

10080809158 [):901001020 6119 5109 885 60 09 0109 81)171009] 

80109 01 1)91007909 01 900871608,] 017110797) ( 050110199 )1৮ 

অবশ্য শ্রীসারদাদেবী সেই সঙ্ঘজননীর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন 
অনেক পরে । নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকা নন্দ)-প্রমুখ শ্রীরা মকৃষ্ণদেবের 
সর্তত্যাগী সম্তানগণ প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়তম ও ্বীবনের একমাত্র 

১। 0766 707৮6?) 01 717026 ( 40৮269 4591012729, 00100065,১ 
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আশ্রয়স্থল প্রিয়তম আচার্দেবকে হারাইয়া জীবনে নিঃন্য ও 

নিরাশ্রয় হইয়াছিলেন। ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রথমে নরেন্দ্রনাথ 
প্রভৃতিকে তাহাদিগের আপন আপন বাঁটীতে ফিরিয়৷ যাইবার 
জন্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণসম্তানগণ বলিয়াছিলেন, 
তাহা কেমন করিয়া হয়। যাহাঁকে দেখিয়া ও যাহার শ্রীচরণে মাথা 
বিকাইয়া তাহারা একব।র সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, আচার্ধদেবের 
আদর্শনে জীবনের আদর্শ ত্যাগ করিয়া কী করিয়া পুনরায় সেই 
সংসারে ফিরিয়া যাওয়া সম্রচীন হইবে । তাহারা সকলে শ্রীম। 

সারদাদেবীকে জীবনের আশ্রয়স্থল করিয়া একে একে কাশীপুরের 
উদ্ঠানবাঁটীতে সমবেত হইলেন এবং নিরাশার মাঝে আশায় 
বুক বাঁধিয়া একটি স্থায়ী আশ্রয়স্থল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভগবতী শ্রীসারদাদেবীর কল্যাণ ও আশাবাদ 

ধাহাদিগের পরমসহায় তাহাঁদিগের জীবনের আশা ও আকাঙ্খা পূর্ণ 
হইতে বাকী থাকে না । কিছুদিনের মধ্যেই ভক্তপ্রবর স্থরেন্্নাথ মিত্রের 

অর্থসাহায্যে কলিকাতা ও দক্ষিণেশ্বরের মাঝামাবিস্থলে বরানগরে 

একটি ভগ্ন বাঁটীতে তাহারা আশ্রয়স্থলের সন্ধান পাইলেন এবং 
পরমপুজ্য আঁচার্ধদেবের নাম লইয়া সকলে সেইখানে সমবেত হইলেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণসজ্বের সেইদিন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। পাশ্চাত্য মণীবী 
রোমা রোল! লিখিয়াছেন ; “41691 000115610098 10151)6 1886, 
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একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণসস্তানরা শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্জীবন ও আদর্শ 
অনুসরণ করিয়া বরানগরের ভাড়াটিয়া বাঁটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন 
ও অন্যদিকে শ্রীমার জীবনধার৷ প্রবাহিত হইল ভিন্নভাবে একটু ভিন্ন 
দিকে । শ্রীমা তাহার আরাধ্য-দেবতার অবর্শনে পাঁচদিন মাত্র 
কাশীপুর উগ্ভানবাটাতে ও পরে এক সন্তাহকাল বাগবাজারে 

(কলিকাতায় ) বলরাম বসুর বাঁটাতে অতিবাহিত করিয়া ৩*শে 
আগষ্ট (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) মাসে বেদনাহত দেহ-মন লইয়া যোগীন 

মা, গোলাপ ম৷ প্রভৃতির সহিত উত্তর-ভারতের তীর্থস্থানগুলি দর্শন 

করিবার জন্য গমন করেন। বৈগ্ভনাথধাম, বারাণসী ও অযোধ্যা 
প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া শ্রীম! বৃন্দাবনে উপনীত হন এবং 
সেইখানে প্রায় একবৎসর কাল বাঁস করেন। স্থতরাং দেখা যায়, 
তখন একদিকে গৃহত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণসম্তানদিগের কেহ কেহ বরানগর 

মঠবাঁটাতে থাকিয়৷ শ্রীরা মকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতির পূজা ও ধ্যান-ধারণা 
প্রভৃতি কর্মে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ অর্থাৎ 

নরেন্দ্রনাথ (ম্বামী বিবেকানন্দ) রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ ) 

কালীপ্রসাদ (ম্বামী অভেদানন্দ)-প্রমুখ সন্তান পরিব্রাজক- 

বেশে ভারতের তীর্ঘস্থানগুলি পরিদর্শনে বহিগত হইয়াছিলেন এবং 

অন্যদিকে বৃন্দাবনে একমাস অতিবাহিত করিয়া যোগীন মা, গোলাপ 

মা প্রভৃতির সহিত শ্রীসারদাদেবী হরিদ্বারে উপনীত হইয়৷ ব্রহ্মকুণ্ডে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থি এবং এলাহাবাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া গঞ্গা- 
যমুনার সঙ্গমস্থল ত্রিবেণীতে শ্তরীশ্রাঠাকুরের পবিত্র কেশ প্রভৃতি 
বিসর্জন দিয়া কলিকাত। অভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন । 

হরিছ্ার হইতে এলাহাবাদ ও পরে এলাহাবাঁদ হইতে ফিরিয়া 
জীমা একেবারে নির্জন পল্লী কামারপুকুরে রওনা হন। কামারপুকুরে 
রওন! হইবার একটি কারণ ছিল, গ্রীশ্রীঠাকুর যখন কাশীপুর-উদ্ভান- 
বাটীতে রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন তখন একদিন গ্রীমাকে তিনি 

বলিয়াছিলেন £ “গ্যাঁখ গো, আমার অবিগ্ধমানে তুমি কামারপুকুরে 



স্বামী বিবেকানন্দ 



স্বামী অভেদানন্দ 
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থেকে ; ভাত শাক যা জোটে তাই খেও, আর শ্রীহরির ( ঈশ্বরের ) 
নাম ক'রো' ৮ শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই আদেশবাণী শ্রীমা জীবনে তুলেন 

নাই । সেইজন্য বৃন্দাবন, হরিদ্বার, অযোধ্যা, ত্রিবেণীসঙ্গম প্রভৃতি 
পৃণ্য-তীর্ঘস্থানগুলি ভ্রমণ শেষ করিয়া কলিকাতায় উপনীত হন এবং 
বাগবাজারে ছুই একদিন থাকিয়া কামারপুকুর অভিমুখে রওনা হন 
সম্ভবত ১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্দের মাঝামাবি সময়ে । 

কামারপুকুরে শ্রীমার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল একেবারে 

নির্জনে নিঃসঙ্গ অবস্থায় প্রায়, একবৎসরকাল। সত্যই কামারপুকুরে 

শ্রীমার জীবন কাটিয়াছিল যেন সীতার বনবাসের মতো আ্সহায়ভাবে। 

কামারপুকুরে শ্রীমাকে দেখাশোনা করিবার তখন কেহই ছিল না। 

সেই সময়ে তাহাকে ধান ভাঙিয়া চাউল সংগ্রহ করিতে হইত এবং 

কোন রকমে পু্ষরিণী হইতে শাক সংগ্রহ করিয়া খাইবার জন্য ছুইটি 
চাঁউল সিদ্ধ করিয়া! ক্ষুনিবৃত্তি করিতে হইয়াছে । এমন কি লবন ক্রয় 

করিবার তখন পয়সা-পর্যস্ত তাহার নিকট থাকিত না। সবংসহা 

বিশ্বরূপিণী শ্রীম। কিন্ত সেই সময় সকল ছুঃখ-দারিদ্র্য ও ঘাত-প্রতিঘাত 

সহা করিয়া হাসিমুখে দিন কাটাইয়াছেন। শ্রীমার কৃপাপ্রাপ্ত 

স্বামী নির্বেদাঁনন্দ কামারপুকুরে শ্রীমার সেই সময়কার ছুঃখ- 

বেদনাপুর্ণ দিনের কথা স্মরণ করাইয়! লিখিয়াছেন £ “38709. 19518 

1169 80 [08179700102 8 61018 01006 1910017008 0128 01 0109 

6819 ০ 9169:8 17810. 0879 110 92116, 9119 1790 00 1158 
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সত্যই কামারপুকুরে অবস্থানকালে প্রীমা বেভাবে ছুঃখে-কষ্টে 

দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন তাহা! নিদারুণ হইলেও তিনি তাহা 
শ্ীশ্রীঠাকুরেরই পরীক্ষা ও পবিত্র আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সেই সময়ে শ্বীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গসম্তান ও ভক্ত-শিষ্গণ বলিতে 

গেলে শ্রীমার কথা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। সেইদিনের সেই 
নিদারুণ ছুঃখ-কষ্টের কথা শ্রীমা কিন্ত ঘুণাক্ষরে কাহাঁকেও এবং 
এমন কি জররামবাটাতে আপনার গর্ভধারিণীকে পধন্ত কোনদিন 

কিছু বলেন নাই। কিন্তু ক্রমে পল্লীর প্রসন্নময়ীর মাধ্যমে 
কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণসম্তান ও ভক্তগণের কর্ণে শ্রীমার সেই ছুঃখ- 

দারিদ্রের কথা উপস্থিত হইল । প্রসন্নময়ী ছিলেন কামারপুকুরের 
স্বনামধন্য জমিদার ধর্মদাঁস লাহার কন্যা । তিনি কামারপুকুরে নিজ 

পিত্রালয়ে বাস করিতেন। ট্টাহার সহোদর গয়াবিষু। ছিলেন 
শ্রীরাঁমকৃষ্ণদেবের বাল্যকাঁলের বন্ধু ( স্তাঙাৎ )। শ্রীমা সারদাদেকীকে 
প্রসন্নময়ী অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। প্রসন্নময়ীর নিকট হইতে 
শ্রীমার ছুঃখ-ছ্র্দশার কথা শুনিয়া সকলেই বিশেষ উদ্দিগ্ন হইয়। 
পড়িলেন এবং শ্রীমাকে কলিকাতায় আসিবার জন্ত সকলে 

একান্তভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশ্য গ্রীমার 

সেই ছুঃখ-অমানিশার তীব্র তপস্তার ধীরে ধীরে অবসান হইল । 
সকলের অনুরোধে শ্রীমা সম্ভবত ১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 

কলিকাতায় উপনীত হইলেন । ভক্তের শ্রীমার থাঁকিবার জন্য তখন 
বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাঁটা ভাড়া করিয়াছিলেন এবং শ্রীমা 

৩) 07608 17 0797% 01 17226 (4055169 4581212109১ 0০210116129 
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বিশ্বরূপিণী ম। সারদ! ৭৫ 

যোগীন মা ও গোলাপ মা-র সহিত গঙ্গার তীরে বেলুড়ে এ বাগান- 

বাটাতে কয়েক মাস বাস করেন। শোনা যায়, গ্রামা সেই সময়ে 
তীব্র “পঞ্চতপা"-তপস্তার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে 
একদিন তাহার অদ্ভুত এক দিব্যদর্শন হইয়াছিল । শ্রীমা দেখিয়াছিলেন, 

শ্রীরামকৃঞ্ণদেব যেন গঙ্গায় অবতরণ করিয়া ধীরে ধীরে গভীর জলের 
দিকে যাইতে লাগিলেন এবং তাহার দিব্যজো1তিরয় শরীর ধীরে 
ধীরে গঙ্গার জলের সহিত মিলাইয়া যাইতে লাগিল । শ্ারামকুঞ্চ- 
দেবের সম্পূর্ণ শরীর যখন শ্নঙ্গার জলে মিলাইয়া গেল তখন নরেন্দ্রনাথ 

( স্বামী বিবেকানন্দ ) সেই পবিত্র জল অর্জলি অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া 
জয় রাঁমকৃষ্। জয় রামকৃষ্ণ বলিয়া চতুদিকে ছড়াইয়া দিতে 
লাগিলেন। শ্রামা সেই দিবাদর্শন অনিমেশ নয়নে দর্শন করিয়া 

বুঝিলেন, নরেন্দ্রনাথকে (তথা স্বামী বিবেকানন্দকে ) দরিয়া 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহার ধর্মসমন্বয়ের বাণী ও আদর্শ বিশ্বের সবত্র প্রচার 
করিবেন । সত্যই শ্রীমার সেই দিব্যদর্শন পরবতাঁকালে সার্থক ও 

বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। 
ক্রমশ শ্রীরামকুষ্চদেবের অন্তরঙ্গপাধদগণ ও ভক্ত-শিষ্যগণ ধীরে 

ধীরে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন শ্রারামকৃষ্ণলীলা সজনী 
শ্রীমা সারদাদেবীই তাহাদিগের যথার্থ সঙ্ঘজননী এবং সকল কর্ম ও 

প্রেরণার উৎসরূপিণী। এইখানে পুনরায় স্বামী নিবেদানন্দ 

মহারাজের রচনাংশ উদ্ধত করিয়া বলি £ 

“[705656] 10 006 09607999 61)9 9706119 07001) 89917090 
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0109. 19116560 7 61019 17091017100 00০820৮ 00০5 

₹911190. 70010 387905) 10919 0109 1701708,001969 0077902% 

01 931 191109,1010910709। ৪00. 6106 107010)901996 ৪62/00910- 

0981০: 01 1019 709,6109 8000. 13911906119 4917) 8000 901:9109 

80012 89 0129 এন ০]5 1০0017971৮৪ ক্রমে ক্রমে শ্রীমাকে সেবা 

করিবার জন্য শ্রীমার পার্থ সমবেত হইলেন স্বামী যোগানন্দ, স্বামী 

অদ্বৈতানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, ন্বামী তুরীয়ানন্ৰ 
ও স্বামী সারদানন্দ এবং আসিলেন বলরাম বস্তু, মাষ্টার মহাশয় 

( মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত )-প্রমুখ আরও কত শত গৃহস্থ ভক্ত-সম্তান । শ্রীম। 

যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রীষায় নিযুক্ত তখন শ্তরীরামকৃষ্ণদেব একদিন 
বলিয়াছিলেন 2 “ও গো, পোকার মতো চারদিকে অন্ধকারে লোকে বাস 

করে, তাদের তুমি দেখো ।” শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই কথা শ্রীমার অস্তরে 
জাগরূক ছিল, তাই যে বা যাহারা যেমন অবস্থারই হউক, শ্রীমা 
তাহাকে বা তাহাদিগকে নিবিচারে দেখিতেন ও সন্তানের ন্যায় জেহ- 

ভালবাস দিয়া আদর-যত্ব করিতেন । সবত্যাগী ও শ্রীরা মকুষ্ছগতপ্রাণ 
সন্যাসী-সম্তানদিগের প্রতি শ্রীমার স্নেহ-ভালবাসার অস্ত ছিল না 

এবং সেই গভীর ভালবাস! পাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রন্মানন্দ; 
স্বামী অভেদানন্দ, ম্বামী সারদানন্দ ও স্বামী রামকষ্জানন্দ-প্রমুখ 

সম্তানগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদর্শনজনিত শোক-ছুঃখ তুলিয়া সঙ্ঘজননী 
শ্রীসারদাদেবীকেই কেন্দ্র করিয়া! ও ত্যাগ-তপস্তার মধ্য দিয়া বরেণ্য 

আচার্ধদেবের জীবনাদর্শে আপনাদিগের জীবন গড়িয়া তুলিতেছিলেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সকল মানুষের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী 
ও আদর্শ পৌছাইয়! দিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

ও পা পরও পরপর পপ ১ 
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॥ দুই ॥ 

বিশ্ব্ূপিণী শ্রীসারদাদেবীর উপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রগাটু 
শ্রদ্ধা ও অবিচল ভক্তি ছিল। কাশীপুর-উদ্ভানবাটীতে মহাসমাধির 
কিছু পূর্বে শ্রীরামকৃঞ্ণদেব স্বামী বিবেকানন্দকে ( তখন নরেন্দ্রনাথ ) 

শয্যাপার্থে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন ঃ “ছেলেদের তুই দেখবি ; এদের 
ভার তোর ওপর রইল ।” শ্ত্রীমা তাহ! জানিতেন এবং জাঁনিতেন 
বলিয়া সকল সন্তানের জননী হইয়াও তিনি সকল কাজের সময়ে 
সকলকে বলিতেন £ “আচ্ছা, নরেন্দ্রকে একবার এসম্বন্ধে জিজ্ঞাস। 

ক'রো।” শ্রীরামকুষ্জদেক বলিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ অখণ্ডের ঘর 

এবং নরেন্দ্রের মধ্যে আঠারটা শক্তির বিকাশ । বেলুড়ে নীলা শ্বর- 
বাবুর বাগানবাটীতে থাকার সময়ে শ্রীমা যে দিব্যদর্শন দেখিয়াছিলেন, 
তাহাতে শ্রীসারদাদেবী বুঝিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ (ম্বামী 
বিবেকানন্দ) আসিয়াছে শ্রীশ্রীঠাকুরের সবধর্মসমন্বয়ের বাণী ও আদর্শ 
বিশ্বের দরবারে প্রচার করিবার জন্য । শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন ঃ 
“নরেন্দ্রের ভেতরটা এখন চাবি দেওয়া রইল; নরেন্দ্র যখন বুঝতে 
পারবে ও কে, তখন আর ওর দেহ থাকবে না।” নরেন্দ্রনাথ তথা 

স্বামী বিবেকানন্দকে সেইজন্য শ্রীমা! অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন । 

শুধু তাহাই নহে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মতো বিবেকানন্দকে শ্রীমা! ছেলেদের 
মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের 

কথাও তাই। নম্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীগত 
প্রাণ। সকল সময়ে সকল বিষয়ে শ্রীমার অন্ুজ্ঞা ও আশীবাদ না 

লইয়া কিংবা শ্রীমার সহিত পরামর্শ না করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ 

কোন কার্ধই করিতেন না। শ্রীমার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্বামী 

বিবেকানন্দ .একদিন বলিয়াছিলেন ঃ “মাঠাকুরুণ কি বস্তু তা কেউ 
এখনও বুঝতে পারনি ; তবে ক্রমেই পারবে । জেনো শক্তি বিনা 
জগতের উদ্ধার হবে না । আমাদের দেশ সকল দেশের চেয়ে অধম 
কেন? কারণ শক্তিহীন এবং শক্তির অবমাননাঁও এখানে হয় বলে। 
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মাতাঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তিকে জাগ্রত, করতে 
এসেছেন | তাকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গা, মৈত্রেয়ী জগতে 
জন্মাবে। দেখছ কি ভারা, ক্রমে সব বুঝবে । এজন্যে তাদের_ 
মাঁয়েদেরই মঠ প্রথমে চাই । রামকুঞ্জ পরমহংস বরং যান, তাতে 
আমি ভীত নই, কিন্তু মাঁঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ । শক্তির কৃপা 
না হলে কি ছাই হবে । আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি ?£_ শক্তির 
পূজা, শক্তির পুজী। তবু এরা অঙীন্তে পুজা করে, কামের দ্বারা 

করে। আর যার! বিশুদ্ধভাবে, সানত্বিকভাঁবে, মাতৃভাবে পুজা করবে, 
তাদের কি কলাণ না হবে? আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন 

সব বুঝতে পারছি, তাই আগে মায়েদের জন্ত মঠ করতে হবে। 
আগে মা, আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা, আর বাপের ছেলেরা 

_-এই কথা বুঝতে পার কি? মায়ের কপা আমার উপর বাপের 
কপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়।” 

আমেরিকাঁয় শিকাগো ধর্মমহাসভার অধিবেশন বিশ্বের ইতিহাঁসে 

এক অবিস্মরণীয় ঘটনা, কেননা সেইদিন প্রাচ্যের পক্ষে এক স্ুুবর্ণ- 

সুযোগও সুদিন আপিয়াছিল পাঁশ্চাতো হিন্দুধর্ম, ভারতীয় দর্শন ও 

আদর্শের মহিম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত | ম্বামী বিবেকানন্দ আমন্ত্রিত 
হইয়াছিলেন সেই মহাসভায় হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে এবং 
বিজয়লক্মীর আশীবাদও লাভ করিয়াছিলেন সেই বিশ্বধর্মসন্মিলনের 

অধিবেশনে । পুবেই বলিয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীমা 

সারদাদেবীর একান্ত স্পেহ ও ভালবাসার পাত্র। তাই শিকাগোর 

বিশ্বধর্মসম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিবার পুবে তিনি শ্রীমার 
আশীবাদগ্রহণকে পরমপাথেয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । কিন্তু 

নানান কারণে শ্রীমার সহিত সাক্ষাংলাভের তাহার স্থযোগ হইয়া 

উঠে নাই । তাই পত্র লিখিয়৷ তিনি শ্রীমার আদেশ ও কল্যাঁণ- 

আশীবাদ গ্রহণ টা স্বামী বিবেকানন্দের পত্র পাইয়া শ্রম 

আনন্দে উৎফুল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রবাৎসল্যময়ী ্রীমার প্রাণ 
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নরেন্দ্রকে স্ুদূরে বিদেশে পাঠাইতে প্রথমে কীদিয়৷ উঠিয়াছিল। 
কিন্তু পরক্ষণেই বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাঁগাঁনবাটাতে থাকাকালে 
গঙ্গাবক্ষে তাহার সেই দিব্যদর্শনের কথা মনে হইয়াছিল এবং 

নরেন্্রনাথ যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাকার্ষসাধনের জন্যই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে তাহা৷ তিনি মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য 

তিনি প্রপন্নচিত্তে ও সানন্দে বিদেশে যাইবার জন্য তাহার গৌরবের 

পুত্র বিবেকানন্দকে আশীবাদ-পত্র লিখিয়! পাঠাইয়াছিলেন। স্বামীজী 

প্রীমার আদেশ ও আশীবাদ লাভ করিয়া শিকাগো-ধর্মমহাঁসভায় 

যোগদানের জন্য যাত্রা কধ্দিয়াছিলেন । আমেরিক। প্রভৃতি দেশ 

হইতে ফিরিয়া পরবর্তী জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ সকল সময়ই 
শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বলিতেন, শুধু শিকাগো-ধর্মমহাঁসভাঁতেই নয়, বিদেশে 
ধর্মপ্রচারে ও সকল কর্মে বিজয়মাল্য আনিয়৷ দিয়াছে শ্রীমার কলাণ- 
আশীর্বাদ ও করুণা । 

শ্রীরামকৃষ্সজ্ঘজননী শ্রীসারদাদেবী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ- 
প্রমুখ সন্তান ও ভক্তগণের প্রাণম্বরূপ | তাহাছাড। স্বামী বিবেকানন্দ 

তাঁহার সকল চিস্তা ও কর্মধারার অভিপ্রায় শ্রামার নিকট নিবেদন 

করিতেন এবং শ্রীমাও তাহাকে সকল বিধয়ে গর্ভপারিণী জননীর ন্যায় 

উপদেশ দাঁন করিতেন। একবার কথাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ 

প্রীমাকে বলিয়াছিলেন 2 “মা, আমার আজকাল সব উড়ে 
যাচ্ছে । সব দেখছি যেন উড়ে যায়।” আ্রীমা শুনিয়া সহান্তে 

বলিয়াছিলেন £ “দেখো দেখো, আমাকে কিন্ত উড়িরে দিও না।” 

স্বামীজী তাহার উত্তরে অবনত মস্তকে বলিয়াছিলেন 2 “মা, তোমাকে 

উডিয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞান গুরুপাদপদ্ম উড্ভিয়ে দেয়, 

সে তো অন্ঞান ৷ গুরুপাঁদপদ্ন উডডিয়ে দিলে জ্ঞান দাড়ায় কোথায় £” 
কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া স্বামীজী পুনরায় শ্রামাকে বলিয়াছিলেন £ 

“জান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায় । “মা, মা+_শেষে দেখে মা 

আমার জগৎ জুড়ে । সব এক হয়ে দীড়ায়। এই তো সোজা 
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কথাটা |” স্বামীজীর কথ শুনিয়া সেইদিন শ্রীম। প্রথমে একটু গম্ভীর 
হইয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথের জ্ঞানদৃষ্টি ও অনুভূতি কত 
গভীর । কিন্তু মানুষের সাধারণ সীমায়িত মন বিশ্বরূপিণী 

শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে অপাঁধিব মধুর সম্পর্কের 
ভাব দ্েেখিরা বিন্মিত হয় এবং ভাবে যে, সামান্ গ্রাম্য ঘরের একজন 

সাধারণ লজ্জাশীল! বধু শ্রীমা কিরূপে বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের 
বিশাল মনকে জয় করিয়াছে! কিন্ত তাহারা জানে না যে, শ্রীমা 
মহা প্রকৃতিরূপিণী ভগবতী, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যসহচারিণী 
হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন যুগকর্মসাধনের জন্য । মহামায়ার 
ন্নেহবন্ধনে শুধু বিবেকানন্দ কেন, বিশ্বংসারই চিরদিন আবদ্ধ । 

তবে আবার আশ্চর্যের বিষয় যে, ম্বামী বিবেকানন্দ 

প্রথম প্রথম আগ্াশক্তি শ্রীশ্রীভবতারিণীকেও ব্বীকার করিতে 

চাহিতেন না» কিন্তু পরে জীবনের সকল চিন্তায় ও সকল কর্মে 

শ্রীশ্রীভবতারিণীর জীবন্ত প্রতিযুতি শ্রীমা সারদার আদেশ ও আশীর্বাদ 
গ্রহণ করিয়া তবে অগ্রসর হইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন স্বামী 
বিবেককানন্দকে বলিয়াছিলেন £ “এখন তুই কিছু মানিস নি বটে, 
কিন্তু একদিন সব মান্বি।” স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকেও 
শ্রীবামকৃষ্ণদেব একদিন স্বামীজীর প্রসঙ্গে বৃলিয়াছিলেন £ “নরেন 
আগে কিছু মানত না, কিন্তু এখন “রাধে রাধে বলে কাদে ও 

কীর্তনে নবুতা করে।” এই মানা বা স্বীকার করা ও মহাভাবে 

নৃত্য করার আকুলতা তো শ্রীরামকষ্জদেবই বিবেকানন্দকে দান 
করিয়াছিলেন । মনে পড়ে, মহাসমাধির পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথ 
তথ! বিবেকানন্দের মধ্যে মহাশক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন । তিনি 

আপনার আরাধ্যা পূর্ণরন্গস্বরূপিণী শ্রীভবতারিণী-মহাকালীকে 
বিবেকানন্দের হৃদয়-সিংহাঁসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । স্থৃতরাং 

তেজ বীর্য ও শক্তির জলন্ত প্রতিমৃতি স্বামীজী মহশক্তিকে না 
মানিয়া পারেন না। সেজন্যই মহাশক্তিরূপিণী শ্রীপারদাদেবীকে 
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স্বামীজী বিশ্বমীতা৷ বলিয়া দর্শন ও পুজা করিতেন এবং এই দিব্যদৃষ্টির 
জাগরণ ও অনুভূতির উদ্বোধন স্বামীজীর মধ্যে করিয়াছিলেন 
শ্রীবামকৃষ্দেব ম্বয়ং। অবশ্য শ্রীমা নিজে ছিলেন চিরদিনই 

লজ্জাঁপটাবৃতা অবগুষ্ঠিতা। তিনি সর্বদাই নিজের স্বরূপকে 

ঢাকিয়া রাখিয়া সাধারণ মানুষের মত থাকিতেন ও অজস্র 

স্সেহধারায় আপন সন্তানগণকে সিক্ত করিয়। শাস্তি বিতরণ করিতেন । 
মহামায়ার মোহিনী মায়ায় বিশ্বচরাচর যেমন চিরদিন আবৃত ও 

আচ্ছন্ন, তেমনি শ্রীমার মাতৃত্বের অপার স্সেহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়। 

সকল ভক্ত-সন্তানরাও শ্রীমারু দিব্ভাগবতী রূপ ধরিতে বুঝিতে 
পারিতেন না, ভাবিতেন, শ্রামা তাহাদিগের পাথিব ন্নেহ-বাৎসল্যময়ী 

জননী । 

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঞের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বরানগরে একটি জীর্ণ 
বাঁটাতে। তাহার পর শ্রীরামকষ্ণ-মঠ স্সানাস্তরিত হয় আলম- 
বাজারে একটি বাটীতে। তাহারও অনেক পরে স্থারীভাবে মঠ 

প্রতিষ্ঠিত হয় বেলুড়ে গঙ্গার পশ্চিম কুলে ।৯ ১৮৯৭ খুষ্টান্দের পুবার্ধে 
আমেরিকা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া স্বামী বিবেকানন্দ 
সম্ঘজননী গ্রীারদাঁদেবীর চরণ বন্দনা! করেন । তখনও মঠ প্রতিষ্ঠিত 

ছিল আলমবাজারে । স্বামীজী স্থায়ীভাবে মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার 
জন্য “গঙ্গার পশ্চিম কুল বারাণসী সমতল? ভাবিয়া কাশীপুরের অপর 
দিকে গঙ্গার পশ্চিম কুলে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান- 

বাটীর নিকট একখণ্ড জমি নির্বাচন করিলেন । এ জমিটি শ্ীমাকে 

দেখাইবার ্বামীজী বিশেষভাবে একদিন শ্রীমাকে অনুরোধ 

১। বরানগর মঠের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৬ শ্রীগ্বাব্দে ও ১৮৯২ শ্রীষ্টাব্ পধন্ত 

বরানগরেই সেই মঠ থাকে । তাহার পর মঠ স্থানান্তরিত হয় আলমবাঁজাতে 

( কাশীপুর ) এবং ১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্ধ পর্যন্ত এ মঠ আলমবাজারেই থাকে ; পরিশেষে 

স্থায়ীভাবে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাবে নীলানম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটার নিকট বেলুড়ে 

গঙ্গার ধারে নৃতন জমিতে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ঙ 
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করিয়া পাঠাইলেন। শ্রীমার পুণ্যপাঁদস্পর্শে মনোনীত জমির ধূলিকণা 
পবিত্র হউক ইহাই ছিল স্বামীজীর মনোগত ভাব ।' স্বামীজীর 
একাস্ত অন্থুরোধে শ্রীমা কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে লইয়া বেলুড়ে নৃতন 
জমিটি দেখিবার জন্য গমন করিলেন । স্বামীজী শ্রীমাকে ঘুরাইয়া 
বেলুড়ের নৃতন জমিটি দেখাইতে দ্রেখাইতে বলিয়াছিলেন ঃ “মা, তুমি 
নিজের জায়গায় আপন মনে হাপ ছেড়ে বেড়াও 1” শ্রীমার চরণ- 

স্পর্শে বেলুড় মঠের জন্য মনোনীত নূতন জমির মৃত্তিকা! সেইদিন পবিত্র 
হইয়াছিল এবং আজিও অতীতের সেই পুণ্যস্থৃতি বক্ষে ধারণ করিয়। 

বেলুড় মঠ মহাতীর্ঘে পরিণত হইয়া আছে। এখানে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করিলে বোধহয় অসমীচীন হইবে না যে, স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় 
মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার পর একটি বিশ্বতরুমূলে দ্ীড়াইয়া উদাত্তকণ্ঠে 
যে গানটি গাহিয়াছিলেন সেই গানের স্মৃতি আজিও বেলুড মঠপ্রাঙ্গণে 
শ্রীহ্র্গাপুজার পুণ্য-বোধনের কথা স্মরণ করাইয়া দ্েয়। স্বামীজীর 
গীত গানটি হইল-_ 

গিরি গণেশ আমার শুভকারী | 

বিন্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, 
গণেশের কলাণে গৌরীর আগমন, 
ঘরে আনব চণ্ডী, শুনব কত চণ্ডী, 
আসবে কত দণ্ডী, যোগী জটাবারী ॥ 

স্বামীজীর সেই গাঁনে বণ্িত সকল কথাই আজ বাস্তবে পরিণত 

হইয়াছে । বেলুড় মঠের পুণ্যতীর্থে আজ কত দণ্ডী, কত যোগী- 

জটাধারী ও সাধু-সন্াঁসীর সমাগম হইতেছে এবং তাহাদিগের 
পদস্পর্শে বেলুড় মঠের মৃত্তিকা ও পরিবেশ পবিত্র হইয়াছে । 

বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার কিছুদিন ( ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী 
মাসের) পরে স্বামী বিবেকানন্দ যখন নূতন মঠের জমিতে মহা- 
সমারোহে শ্রীত্রীছর্গাপূজার আয়োজন করিয়াছিলেন তখন বাগবাজার 

হইতে মঠে আসিবাঁর জন্ত তিনি শ্ত্রীমাকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন 
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এবং শ্রীমাও সানন্দে স্বামীজী ও সকল সন্নাসিবৃন্দের আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । শ্রীমা কয়েকজন স্ত্রীভক্ত সমভিব্যাহারে বেলুড় মঠে 
উপনীত হইয়াছিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া মহাসমারোহে মহামায়ার 

পুজ। হইল । স্বামীজী পূজায় পশু বলি দিবেন বলিয়া স্থির করিয়া- 
ছিলেন এবং ছাগরক্তে গঙ্গার জল লাল হইয়া যাইবে অন্তরের এই 
সন্কল্প ছিল। কিন্ত স্বামীজীর সেই সম্কল্পের কথ শুনিয়৷ শ্রীমা অন্তরে 

বেদন! অন্নুভব করিয়াছিলেন এবং স্বামীজীকে পশু বলি দিতে নিষেধ 

করিয়াছিলেন । মাতৃভক্ত সন্তান শ্রীমার আজ্ঞ। শিরোধার্য করিয়া 
্রীশ্রীহর্গীপূজায় পশুবলি বন্ধ করিয়াছিলেন । শ্রীম! যে পুজায় পশু 

বলি দিতে নিষেধ করিবেন, ইহা! তো স্বাভাবিক কথা, কেননা প্রাণী- 

মাত্রেই শ্রীমার স্লেহের সম্তান। সুতরাং সন্তানের রুধিরে মাতৃপুজা 
হইবে ইহা করুণাময়ী মা কিরূপে সহ্য করিবেন? যাহা হউক 
মহানবমীর পুজা! সমাপ্ত হইলে ন্বামীজী শ্রীমার হাত দিয়া পঁচিশ 
টাকা দক্ষিণা দিয়াছিলেন । বিজয়'দশমীর দিন শ্রীমা স্বামীজী প্রমুখ 
সন্তাসিগণকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন । শ্রীমার পুণান 
আশীর্বাদ লাভ করিয়। সন্তান ও ভক্তগণের আনন্দের আর পরিসীম। 

ছিল না। 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাহার পরমারাধা 
আচার্ধদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দৃধর্ম 'ও 

বেদান্ত প্রচারের জন্য শুদুর ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় ছিলেন তখন 
তাহার বহু পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীমার নামে স্রীভক্তদের জন্য 
তিনি পৃথক একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
স্বামীজীর একটি পত্রে এই সঙ্কল্প স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। 

স্বামীজী তাহ।তে লিখিয়াছেন £ “বাবুরামের মার বুড়া বয়সে বুদ্ধির 
হাঁনি হয়েছে । জেন্ত ছুর্গী ছেড়ে মাটির ছুর্গা পুজা করতে বসেছে । 
দাঁদা, বিশ্বাস বড় ধন দাদা, জেস্ত ছুর্গার পুজ। দেখাব তবে আমার 
নাম। তুমি জমি কিনে জেন্ত ছর্গা মাকে_ শ্রীসারদা'দবীকে যেদিন 



৮৪ বিশ্বরূপিণী মা সারদা 

বসিয়ে দেবে, সেইদিন আমি একবার হাঁফ ছাঁড়ব। গিরিশ ঘোষ 

মায়ের পূজা! খুব করছে; ধন্য সে, তাঁর কুল ধন্য । রামকৃষ্ণ 
পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন-__কি মানুষ ছিলেন-_যা হয় বল দাদা, কিন্তু 

যার মায়ের উপর ভক্তি নেই, তাকে ধিকার দিও। যার তাতে 
বিশ্বাস নেই আর মাঠাকুরাণীতে ভক্তি নেই, তার ঘোড়ার ডিমও 
হবে না, মনে রেখ ।” এই পত্রে শ্রীমার ্বাঁয় মাতৃত্ব ও দেবীত্বের 
উপর স্বামী বিবেকানন্দের অগাঁধ বিশ্বাস ও নিষ্ঠার নিদর্শনের তুলনা 
নাই । 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার ও সংগঠনকার্য শেষ করিয়া ১৮৯৭ 

খীষ্টাব্দে যখন প্রথমবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন বিশ্রাম 
গ্রহণের জন্ত একবার তিনি কাশ্মীরভ্রমণে গিয়াছিলেন। এ ১৮৯৭ 

্রীষ্টাব্ের ২রা আগঞ্ তিনি কাশ্মীরের মহারাজার সহায়তায় 

অমরনাথ-শিব দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং তৃষার-শিব দর্শন করিয়া 
দিবারাত্র শিবভাবে আত্মহারা হইয়া! থাকিতেন। ৮ই আগষ্ট (১৮৯৭) 

অমরনাঁথ তীর্থ হইতে তিনি শ্রীনগরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্যস্ত কাশ্ীর-মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া শ্রীনগরেই 

অবস্থান করিয়াছিলেন । এ ৩০শে সেপ্টেম্বরই স্বামীজী পুনরায় 
দেবী ক্ষীরভবানীর মন্দির দর্শনের জন্য গমন করেন । একাকী নির্জনে 

ক্ষীরভবানীর মন্দিরের নিকট থাকিয়া প্রায় এক সপ্তাহকাঁল তিনি 

দেবীর যথাঁবিহিতভাঁবে পুজা-প্রার্থনায় ও ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত 
করেন। একদিন দেবী ক্ষীরভবানীর মন্দিরে অবিস্মরণীয় এক ঘটনায় 

স্বামীজী বিস্ময়বিষুগ্ধ হইয়াছিলেন। দেবীর মন্দিরের ভগ্নাবস্থা, দর্শন 
করিয়। স্বামীজী একদিন বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি 
শুনিলেন যে, যবনেরা আসিয়৷ দেবীর পবিত্র মন্দির কলুধিত ও ধ্বংস 
করিয়া দিয়াছিল এবং কেহই তাহাদের অভিযান প্রতিরোধ করিতে 

পারে নাই। এই কথা শুনিয়া স্বামীজী গভীর ছুঃখে ও, ক্রোধে স্তব্ধ 

হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়াছিলেন ও পরে বলিয়াছিলেন £ “আমি যদি 



বিশ্ববূপিণী ম। সারদা ৮৫ 

তখন থাকতাম তাহলে তোমাকে রক্ষা করিতাম, কেউ তোমাকে 

ধংস করতে পারত না।” স্বামীজীর সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই 

এক অপূর্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল। ন্বমীজী এক দৈববাশী 
শুনিতে পাইয়াছিলেন £ “তুই আমাকে রক্ষা করবি,_না আমি 
তোকে রক্ষা করবো? আমি ইচ্ছা করলে কি না হতে পারে? 
আমি ইচ্ছা করলে কি এখনই সোনার মন্দির তৈরী করতে 

পারি না?” প্রত্যক্ষ দৈববাণী শুনিয়া ম্বামীজীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ 

হইয়াছিল । তিনি ভাবিফ্লাছিলেন ; “সত্যিই তো আমি কে? 
মা-ই সব।” বিশ্মিত স্বামীজী ভাবিয়াছিলেন, মহামায়ার 

ইচ্ছাই সব, মানুষ যন্ত্র মাত্র। তখন স্বামীজীর অবস্থা হইয়াছিল 
গ্রীকৃষ্ণের দিব্যবিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জনের যেইরপ আত্মসমাহিত 
ভাব হইয়াছিল--“যথা নিযুক্তোইন্মি তথা করোমি” । সেইদিন হইতে 
স্বামীজীর জীবনে নৃতন এক ভাবাস্তর উপস্থিত হইয়াছিল । 
ধূলিমলিন পৃথিবী হইতে তাহার মন তখন উদ্ধলোকে পরম 
শাস্তিময় সমাধিলোকে যেন মগ্ন হইয়াছিল । তখন আর হরি 
ও নয়, মুখে কেবল “মা মা” নাম এবং “মা বা করেন এহ কথা । 

বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াঁও স্বামীজীর সেই ভাবের বিশেষ 

পরিবর্তন হয় নাই। বরং তাহা ভ্রমশ যেন তাহার আপন স্বরূপে 

ফিরিয়৷ যাইবার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। 
কাশ্মীরে থাকাকালে অন্ভুত রকমের একটি ঘটনা! ঘটিয়াছিল । 

কোন এক কারণে এক মুসলমান ফকির একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া 

স্বামীজীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, তিনদিনের মধ্যে তাহাকে 

কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। ঘটনাচক্রে ঘটিয়াছিল 
ঠিক তাই। ম্বামীজী অকম্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং অগত্য। 

কলিকাতায় ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। লাহোর, আগ্রা, দিল্লী 

প্রভৃতি স্থান হইয়া তিনি ১৮ই অক্টোবর (১৮৬৭) বেলুড়ে উপস্থিত 

হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণসস্তান বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ 
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কাশ্মীরের অভূতপূর্ব ঘটনায় বেশ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং 
সেইজন্য জীবনদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর এবং নিজের উপরও 
তাহার কিছুটা অভিমাঁন- হইয়াছিল! তিনি কাশ্মীর হইতে 
ফিরিয়া বেলুড় মঠে বিশ্রাম গ্রহণের পর বাগবাজারে একদিন শ্রীমাকে 
প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন । কাশ্মীরের ঘটনায় স্বামীজীর মনের 

অভিমান ও ছুঃখ তখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। তিনি শ্রীমার নিকট 

উপস্থিত হইয়া অভিমানভরেই শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন ; “মা, এই 
তো ঠাকুর! এক সামান্য ফকিরের কথায় অসুস্থ হয়ে আমাকে ফিরে 
আসতে হল । সামান্ট ফকিরের শক্তিও ঠাকুর রোধ করতে পারলেন 
না।” স্বামীজীর অভিমান ও ছুঃখের কথা শুনিয়া শ্রীমা একটু 
হাসিয়া বলিয়াছিলেন £ “বাবা, স্বয়ং শঙ্করাচার্ধকেও রোগ নিতে 

হয়েছিল। তোমার শরীরে রোগ আসতে দেওয়া আর ঠাকুরের 
শরীরে আসতে দেওয়া একই কথা । ঠাকুর তো ভাঙ্গতে আসেন নি, 
গড়তে এসেছিলেন । সবই বিদ্তা; বিগ্াকে তো মানতেই হবে। 
ঠাকুর তো সবই মানতেন।” শ্রীমার স্নেহপূর্ণ কথা শুনিয়া 
স্বামীজী বলিয়াছিলেন ঃ “মাঃ তুমি যাই বল না কেন, আমি কিন্ত 
সেকথ মানি না|” তাহার উত্তরে শ্রীমা পুনরায় হাসিয়া বলিয়া- 
ছিলেন £ “না মেনে থাকবার কি যো আছে বাবা! তোমার টিকি 
যে ঠাকুরের কাছে বাধা আছে।” সত্যই বালক যেমন কাহারও 
নিকট মনে ছুঃখ পাইয়া বাথিত হয় ও স্বীয় গর্ভধারিণীর নিকট গিয়া 
অভিমানভরে সকল কথা বলে, তেমনি ক্ষণিকের জন্য ক্ষুব্ধ ত্বামী 

বিবেকানন্দ শ্রীমার নিকট কাশ্মীরের সেই ঘটনার কথা অভিমানভরে 
বলিলে জ্ঞানদায়িনী শক্তিন্বরূপিণী শ্রীমা খাঁমীজীকে নানাপ্রকার 
সান্্বনাবাকো বুঝাইয়া শাস্ত করিয়াছিলেন । 

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীমা এই প্রসঙ্গে একদিন এক্ডুজন ভক্তকে 
বলিয়াছিলেন ঃ প্ঠাকুর বলতেন, নরেন সপ্ত খষির এক খধি। 
নরেনের মুক্তির চাবি ঠাকুরের হাতে ছিল। ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব 
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সম্ভব হয়েছে । ঈশ্বর ছাড়া কিছুই হবার সাধা নেই, তৃণটিও নড়ে 
না। যখন জীবের স্থুসময় আসে, তখন ধ্যানচিন্তা আসে, কুসময়ে 

কুপ্রবৃত্তি, কুযোগাষোগ হয় । তার যেমন ইচ্ছা তেমনি কালে সব 
আপে, তিনি তার ভিতর দিয়ে কার্ধ করেন । নরেনের কি সাধা ? 

তিনি তার ভেতর দিয়ে সব করালেন বলে তো৷ নরেন সব করতে 

পেরেছিল? ঠাকুর যেটি করবেন তার ঠিক করা আছে। তবে ঠিক 
ঠিক যদি কেউ ওর উপর ভার দেয়, উনি তা ঠিক করে দেবেন !” 

আসলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের যে প্রগাট 
শ্রদ্ধা! ও বিশ্বাস ছিল শ্রীমা তাহা ভালভাবে জানিতেন। সেইজন্য 
শ্রীমা একবার বলিয়াছিলেন £ “নরেন দেহের রক্ত দিয়েছিল পরের 

জন্য । নরেনই তো বিলাঁত থেকে ফিরে এসে এই স্ব মঠ প্রভৃতি 
করলে । তাই ছেলেদের দাঁড়াবার একটু জায়গা হয়েছে।” এই 
প্রকার কত কথাই না মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দপ্রসঙ্গে শ্রীমা 
সারদাদেবীর উক্তি । 

একবার চুরি করার অপরাধে স্বামীজী এক উডিয়া ভৃত্যকে মঠ 
হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। ভৃত্য নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে 
কাদিতে অবশেষে বাগবাজারে গিয়! শ্রীমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, 

কেনন৷ সে জানিত, করুণাময়ী মা ছাড়! তাহাকে আর কেহ রক্ষ। 

করিতে পারিবে না । ভৃত্য অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রীমার নিকট উপস্থিত 

হইলে শ্রীমা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া স্নান-আহাঁর করিতে বলিলেন। 

ঘটনাচক্রে সেইদ্িনই বৈকালে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে 

প্রণাম করিবার জন্য বাগবাজারে উপস্থিত হইয়াছিলেন । প্রেমানন্দ 

মহারাজ শ্্রীমাকে প্রণাম করিয়া বসিলে শ্রীমা ভূত্যকে দেখাইয়া 
বলিলেন ঃ “গ্যাখো বাবুরাম, এই লোকটি বড় গরীব; সংসারে 
অভাবের তাড়নায় একটা অন্যায় কাজ করে £ফেলেছে। তাই 
নরেন ওকে গালমন্দ ক'রে তাড়িয়ে দিলে । সংসারে বড় 

জ্বালা । তোমরা সন্গাসী, তোমরা তো তার কিছু বোঝ না। একে 
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মঠে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।” শ্রীমার আদেশ শিরোধার্য করিয়া 
প্রেমানন্দ মহারাজ ভূত্যটিকে সঙ্গে লইয়া বেলুড় মঠে ফিরিয়া 
গেলেন। স্বামীজী দূর হইতে "তাহা লক্ষ্য করিয়া সকল ঘটনাই 
বুঝিতে পারিলেন এবং হাসিতে হাসিতে প্রেমানন্দ মহারাজকে 
বলিলেন £ “বাবুরামের কাণ্ড দ্যাখো, ওটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে 
এসেছে 1” প্রেমানন্দ মহারাজ শ্রীমার আদেশ বিনীতভাবে 

্বামীজীকে নিবেদন করিলেন এবং স্বামীজী শুনিয়া আর দ্বিরুত্তি 

করিলেন না । তিনি ভৃত্যকে মঠে স্থান দিলেন এবং শ্রীমার উদ্দেশে 

ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন । ৃ 

শ্রীমার অসাধারণ স্নেহ ও ভালবাসা স্বামীজীর প্রতি সর্বদাই 
ছিল। ন্বামীজী যখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাতায়াত 
করিতেন, তখন শ্রামা “নরেন আসিয়াছে জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ 
ছোলার ভাল ও রুটি রান্না করিয়া ম্বামীজীকে খাইতে দিতেন । 
স্বামীজী ডাল ও রুটি খাইতে যে ভালবামিতেন তাহা শ্রীম। 

জাবিতেন এবং সেইজন্য স্নেহের পুত্র নরেন্দ্রনাথকে আহার করাইয়া 
শ্রীমা পরমতৃত্তি লাভ করিতেন । | 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, দেবী ক্ষীরভবাঁনীর মন্দির দর্শন করিয়া 
কাশ্মীর হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিবার পর স্বামী বিবেকানন্দ 
যেন জগজ্জননী মহামায়ার হস্তের যন্ত্রমাত্রে পরিণত হইয়াছিলেন। 

অমরনাথ-শিব দর্শনের পর তিনি যেমন শিবভাঁব ও শিবসমাধির 

অনির্বচনীয় আনন্দে ডুবিয়া থাকিতেন, দেবী ক্ষীরভবানীর মন্দিরে 
দৈববাণী শ্রবণের পর হইতে তিনি সর্বদা মাতৃধ্যানে সমাহিত হইয়া 
থাকিতেন। ভ্ঞানবিচারনিষ্ঠ পরমবেদাস্তী স্বামী বিবেকানন্দ তখন 
হইতে যেন আত্মসমপিত অসহায় শিশু ও মাতৃসম্তানে পরিবতিত 
হইয়াছিলেন। তখন মুখে সর্বদাই ধ্বনিত হইত “ছু, মা' রব। 
মহাকালের চিন্তা তখন মহাকালীর ধ্যানে রূপাস্তরিত হইয়াছিল । 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মিষ্টার জোকে (০৪ ) লিখিত স্বামীজীর 
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একটি মূল্যবান পত্রের কথা। ন্বামীজী সেই পত্রে তাহার জীবন- 
সায়াহের একান্ত নিরাসক্ততা ও উদ্াসীনতার কথাই বিশেষভাবে 

উল্লেখ করিয়াছেন । তখন সমগ্র বিশ্বসংসার যেন স্বামীজীর 
নিকট তুচ্ছ ও অসার বলিয়া প্রতীত। স্বামীজী সেই পত্রে 
লিখিয়াছেন £ “আমার ভালবাসার ভিতর তখন বাক্তিবিচার আসত, 

আমার পবিত্রতার পশ্চাতে তখন ফলভোগের আকাঙ্া থাকত, 

আমার নেতৃত্বের ভিতর তখন প্রভৃত্ব-স্পৃহা আসত । এখন সে সব 
উড়ে যাচ্ছে, আর আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে তর ইচ্ছায় ঠিক 
ঠিক গা ভাসান দিয়ে চলেছি । যাই! মাযাই! তোমার ন্নেহময় 
বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, 
অদ্ভুত রাজো,”_অভিন্তোর ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসজ্জন দিয়া কেবল 

মাত্র দ্রষ্টী বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই।” সম্পূর্ণ 
নিরাসক্তি ও আত্মসর্পণের ভাব ! এখানে বলা নিপ্রয়োজন যে, স্বামী 
বিবেকানন্দ যেমন বিশ্বপ্রকৃতি মহামীয়ার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ ও 
আত্মনিবেদন করিয়া সর্বদাই শান্ত ও সমাহিত থাকিতেন, তেমনি 
আবার মহামায়ারই সাক্ষাৎ প্রতিমৃি জ্ঞানে বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদা 
দেবীর চরণেও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন। 

মহাসমাঁধির অব্যবহিত পূর্বে কয়েকদিন তাহার জীবনযাত্রার গতি ও 
প্রকৃতি যাহার! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারাই জানেন যে, তখন ন্বামীজী 
সর্বদাই শ্রীসারদাঁদেবীগত প্রাণ ছিলেন এবং শ্রীমার আদেশ, 
উপদেশ ও স্েহ-করুণাই তাহার জীবনের একমাত্র সহায় সম্বল ছিল । 
তখনকার স্বামীজীর অনেক উক্তিতেই ইহার নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। 
যেমন, একদিন 'খামীজী বলিতেছেন £ “মা-ঠাকুরুণ কি বস্ত বুঝতে পার 
নি, এখনও কেউই পার না, ক্রমে পারবে । মায়ের কুপা আমার 
উপর বাপের কপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়।” কিন্তু বিশ্বরূপিণী মা 

সারদা যতদিন অবগুষ্ঠিতা হইয়া সকলের নিকটে নিজেকে সম্পুর্ণ 
গোপন রাখিয়াছিলেন, ততদিন শুধু স্বামীজী কেন, শ্রীরা মকৃষ্ণ- 
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সম্ভতানদিগের ও ভক্তগণের অনেকেই শ্রীমার স্বরূপ ও মহিমা সম্যক- 
রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাই যোগমায়া যেদিন 
কাশ্মীরে দেবী ক্ষীরভবানীর মন্দিরে 'অহং-মায়ার আবরণ চির- 

উন্মুক্ত করিয়া আপন শক্তি ও ম্হিমা ন্বামীজীর নিকট প্রকাশ 
করিয়াছিলেন ও শুনাইয়াছিলেন ; “তোকে আমি রক্ষা করব, না 
তুই আমাকে রক্ষা করবি,”_-সেদিন ন্বামীজীর প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মিলিত 
হইয়াছিল এবং তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বিশাল বিস্তৃত সাগরের নিকট 
মানুষ যেমন একান্ত অসহায়, তেমনি মহাশিক্তি মহামীয়ার নিকট 

মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি সর্বদাই লাঞ্তিত ও পরাজিত, অপরাজেয় মাতৃ- 
শক্তিরই জয় সবত্র। | 

কাশ্মীরে দেবী ক্ষীরভবানীর মন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দ যে 

বিশ্বব্যাপিনী মাতৃশক্তির স্পর্শ ও পরিচয় লাভ করিয়া আত্মসমাহিত 

হইয়াছিলেন, সেই শক্তিকে তিনি চিরম্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন তাহার 
10911 006 1106)01 ইংরাজী কবিতায় । 4[9]1 006 1080001: 

কবিতায় তিনি মৃত্যুরূপা কালীর ভীষণা ও ভয়ঙ্করী যুতির মধ্যে 
আনন্দ-কল্যাঁণময়ী অপাঁধিব দ্বন্ববপের পরিচয় দিয়াছেন এবং 

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্করী ও কল্যাণী-অশান্ত ও শান্ত এই উভয় রূপের 
সমন্বয়সাধনও করিয়াছেন । অশান্ত প্রলয়ের বুকে স্থষ্টির লীল! সত্যই 
অপুর ! 

ণ911 616 1006197" ইংরাজী কবিতায় স্বামী বিবেকানন্দ 

মহাঁকালীর একাধারে ভীষণা ও প্রসন্না মুতির বর্ণনায় লিখিয়া- 
ছিলেন__ ্ 

1112 5025 219 10196650. 006 

7175 010009 215 ০০৬০1:115 0101109, 

1615 90210111655 ড110121005 5010206, 

111 6116 109811105) ৮5171111175 1110 এ 

4১16 006 50015 ০1 2, 110111101 101190109, 

705৮ 19958 0010 1011502-110056, 
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ড/1510010105 €555 100 613৩ 10969, 

১5766101175 21] 7010 0119 109612. 

11112 552, 1125 101060. 6100 0:98, 

41210. 55/1219 01) 1000111109110-572555 

00 152,011 60310160119 51. 

0116 18910 01 10110115176 

7২6%92,15 012 2৮91 9105 

4৮ 01101192110. €110119000. 5119053 

(01 16260, 062411708 2110 1012.012 

509.0511170 19155165210. 5010৮/5, 

17021101115 152.0 ৮9161] 10, 

(01106) 71061161, 001110 ! 

চ01 1001701 15:71 11906, 

10586101511] 4717 10:65202, 

4৮110 05515 91721106506 

10956055 2, ৮9110 001 ০701, 

7100 41100575 000 4811-1)580:0501- ! 

(0501716১ 00 10612610010 ! 

৬170 02159 71591 109০, 

48110 1005 002 0012 01 02910, 

1712)05% 0.55001001010+5 09110০-- 

110 18117 01207 001001 00177, 

কবি সতোন্দ্রনাথ দত্ত এই কবিতার অনুবাদ করিয়াছেন, 

॥ ম্বতুযুকূপ। কালী !! 

নিঃশেষে নিভেছে তারাঁদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ, 

স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘৃণ্ুবায়ুবেগ ! 
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লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে, 
মহাঁবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে ! 
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা উঠে ঢেউ গিরিচুড়া জিনি' 

নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা। হাসিছে দামিনী, 
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কাঁলিম মাঁখা গাঁয়। 

লক্ষ লক্ষ ছায়ায় শরীর! ছুঃখরাশি জগতে ছড়ায়, 
নাচে তার! উন্মাদ তাগুবে ; মৃত্যুূপা মা আমার আয়! 

করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে 

তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে ! 

কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে। 

সাহসে যে ছঃখ দৈন্ত চায়, মৃত্যুরে যে বাধে বাছুপাশে, 
কাল ন্বত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে ॥ 

মহাপ্রকৃতি কালীর মূতি একদিকে ভয়ঙ্করা করালিনী, গলায় 
মুণ্ডমালা, করে রক্তাক্ত অসি বা খড়া ও হছুষ্টজনদলনী এবং 

অপরদিকে বরাভয়করা» প্রসন্নময়ী ও ভক্তজন্প্রতিপালিনী। শ্রদ্ধেয় 

স্বামী নিখিলানন্দ ঘ্াছঘ্ঘাঞ&ম এ গ্রন্তে এই মহাকালীর পরিচয়ে 
লিখিয়াছেন £ “ঘা 008 8910906 100 80199819 6017119১ জা10]) 

৪। 09/18/0001 100170907) 810118, ৪, 017019 01 10009, 00628, 

1197 600809 011)708100 101090905 ০ 09080168690. 11117097 

0980 17) 009 13800 800. 8। 81111701110 ৪010 11) 06109 
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মৃত্যুবূপা কালীর এই অভয়া ও সভয়া মৃতির কল্পনা অধ্যাত্ব- 
সাধকের কলাণসিদ্ধির জন্য, কেনন! হৃদয়কে সর্ববৃত্তিহীন নির্মল না 

করিলে মুক্তিময়ী কালীর শান্ত সমাহিত রূপের প্রত্যক্ষ অসম্ভব । 
মহাশক্তির প্রতিমৃত্তি শ্রীরামকৃষ্ণলীলা সঙ্গিনী শ্রীমার করুণা প্রাপ্ত 

স্বামী বিবেকানন্দ শবরূগী শিবাঁরুঢা কালীর বিশ্বগ্রাসিনী ও বিশ্ব- 

পালিনী এই উভয় মৃতির ধ্যানেই আত্মসমাহিত ছিলেন । 
এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আনন্দমমঠের অমর রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের 

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালরূপিণী বা ত্রিকালব্যাঁপিণী 
মহাঁশক্তির রূপের বর্ণনার রথা। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রন্মচারীর মাধ্যমে 

মহেন্্রকে জগদ্ধাত্রী, কালী ও ছুর্গার রূপের পরিচয় দিয়াছেন “মা যা 

ছিলেন”, মা যা হইয়াছেন” ও “মা যা হইবেন” এই স্ষ্টিকারিণী, স্থষ্টি- 
সংহারিণী ও স্ষ্টিপ্রতিপালিনী তিন রূপের ভিতর দিয়া। শ্ুতরাং 

বন্কিমচন্দ্রের আরাধ্যা-দেবী যেমন ছিলেন ত্রিকালব্যাপিণী মহাঁশক্তি, 
শ্বামী বিবেকানন্দেরও তাই । থুগ্নো 00০ 100)01, ইতরাঁজী 

কবিতায় মহাকালীর ধ্যানচিন্তা ও মৃতিকল্পন! স্বামী বিবেকানন্দের 

স্বীয় দিব্যান্ুভূতিরই ফলম্বরূপ | স্বামীজীর জীবনে, চিন্তায় ও কর্মে 
তখন হইতে রূপান্তর লক্ষ্য করিয়াছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী এবং 

তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ তাহার লুকানো চাবির এইবার 
সন্ধান পাইয়াছে, সুতরাং “সংসার বিদেশ হইতে তাহার মন “নিজ- 
নিকেতনে” চলিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা 
জুলাই সমাগত । স্বামীজী মহাকালীর ধ্যানে সবদাই বিভোর । 
প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি ঠাঁকুর-ঘরে গিয়। শ্রীরামকষ্ঞদেবের 
পুজা করিলেন। সেইদিন স্বামীজীর ইচ্ছান্থসারে কালীপুজারও 
আয়োজন হইয়াছিল । স্বামী অভেদানন্দ মহারাঁজকে লিখিত ্বামী 

প্রেমানন্দ মহারাজের পত্র হইতে জানিতে পারি, আন্দজ বেল। 
১১টার সময় ধান হইতে উঠিয়া স্বামীজী গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া- 
ছিলেন__ 
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মা কি আমার কাল, 

কালরূপা এলোকেশী, 

হুদিপল্প করে আলো ॥ প্রভৃতি ১ 
স্বামী সারদানন্দ মহারাজ এই প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ 

মহারাজকে আমেরিকায় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখের পত্রে 

লিখিয়াছেন যে, স্বামীজী ৪ঠা জুলাই ৯টা ১০ মিনিটের সময় 
মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়াছিলেন । যাঁহ। হউক স্বামী বিবেকানন্দের 

মহাসমাধির সংবাদ শ্রীমার নিকট পৌছিল। শ্রীমা কাতর হইয়া 
দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতে 
করিতে গভীর ধ্যানে মগ্র হন। 

রি নিত তি 
১। স্বামী নিখিলানন্দজী 76615970726, (১০৮7৮ ৮01], 1953) 

গ্রন্থে (পৃ ১৭৭) লিখিয়াছেন যে স্বামীজী সাধক কমলাকান্ত-রচিত নিয়লিখিত 

গানটি গাহিয়াছিলেন, 
শ্যামা মা! কি আমার কালো রে। 

লোঁকে বলে কাঁলী কালো, আমার মন তো! 

বলে নাকালো রে। 

কখনও শ্বেত কখনও গীত 

কখনও নীল লোহিত রে, 

(আমি ) আগে নাহি জাণি কেমন জননী 
ভাবিয়ে জনম গেল রে। প্রভৃতি 

স্বামী অভেদানন্দ মহারাঁজকে লিখিত প্রেমানন্দ মহারাজের পত্রে যে গানটির 

উল্লেখ আছে, এ গানটিই স্বামী বিবেকানন্দ গাহিয়াছিলেন বলিয়া মনে হ্য়। 



স্বামী যোগা 



স্বামী ব্রঙ্গানন্দ 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

| শ্রীমা সারদা ও স্বামী ত্রন্মানন্দ ॥ 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রাভবতারিণীর চরণে আত্ম- 

নিবেদন করিয়। বলিয়াছিলেন ঃ “মা, বিষয়ী সংসারী লোকদের সঙ্গে 
কথ বলতে বলতে আমার জিভ জ্বলে গেল।” শ্ররীশ্রীভবতারিণী 
তাহাকে অভয় দান করিয়া, বলিয়াছিলেন £ “ভয় নাই, ত্যাগী শুদ্ধসত্ 
ভক্তেরা আসছে ।? 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে সতা সত্যই তাগ-বৈরাগাবান সন্তানর৷ 
ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃ্দেবের নিকট দক্গিণেশ্বরে আসিতে লাগিলেন । 

সম্ভানগণ সকলেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ওলীলাসইচর। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আকুল আহ্বানে যে সন্তানগণ আসিয়াছিলেন 
তাহাদিগের মধ্যে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্বামী 

অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, ্বামী যোগানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, 

স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী রামকষ্ণানন্দ, ন্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী 
তুরীয়ানন্দ ও স্বামী ণিরঞীনানন্ন | 

শ্রীরামকষ্ণদেবের মানসপুত্র ্বামী ব্রন্মানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে 
মহাশক্তিরূপিণী জগতজ্জনীরূপে দর্শন ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং শ্রীমার 
প্রতি এই দিবাধারণার জ্বলন্ত নিদর্শন আমরা অনেক সময়ই 

অনেক ভাবে তাহার জীবনে দেখিতে পাই । শ্রামা যখন লক্গী- 

নিবাসে থাকিতেন তখন প্রতিদিন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সেখানে গিয়া 
শ্রীমার কুশল-সংবাঁদ লইতেন এবং শ্রীনা যে সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী ও 
মহাসরম্বতী ইহা মনে প্রাণে জানিয়া শ্্রীমার চরণ বন্দন' করিতেন । 
একদিনের একটি ঘটনা । লক্ষ্মী-নিবাসের নীচের বারান্দায় শ্রীমা বা 
মাস্টার মহাশয় দীড়াইয়া এবং উপরের বারান্দায় গোলাপ 
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মা দাঁড়াইয়া আছেন । তাহারা উভয়ে ব্র্মানন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাস 
করিলেন £ “রাখাল, মা জিজ্ঞাসা করছেন, আগে শক্তিপূজা করতে 
হয় কেন?” তাহার উত্তরে রাখাল মহারাজ বলিয়াছিলেন ; “মার 

কাছে যে ব্রহ্মগ্জানের চাবি । মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর 

(দ্বার) খুলে না দিলে যে আর উপায় নেই” এই বলিয়া বক্গানন্দ 

মহারাজ বাউল-স্থুরে গান ধরিলেন, 

শহ্করী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে। 

মগ্ন হয়ে রও রে, সব যন্ত্রণা এডাও রে ॥ 

এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিয়ে বেড়াও রে। 

কুলকুগ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধিয়াও রে ॥ 

কমলাকাস্তের বাণী, শ্যামা মায়ের গুণ গাঁও রে। 

এতো সুখের নদী নিরবধি, ধীরে ধীরে বাও রে ॥ 

গান গাহিতে গাহিতে ভাবে উন্মত্ত হইয়া রাখাল মহারাজ নৃত্য 
করিতে লাগিলেন । সেই অপূর্ব নৃত্য দেখিয়া আনন্দময়ী শ্রীমা ও 
সকলে আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। সত্াই মা যাহার আনন্দময়ী 

সে (ক কখনও নিরানন্দে থাকিতে পারে! 

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীমা কেন জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন £ “আগে শক্তিপূজা করিতে হয় কেন ?” অবশ্য তাহার উত্তর 
সহজ না হইলেও বলা যাইতে পারে ষে, শক্তিপূজার কথা তন্ত্রশাস্ত্ে 
বনিত আছে । শক্তিবা কালীই তন্থে মহামায়! জগতপ্রপবিনী । বেদাস্তে 

এই শক্তিকে “মায়া, ও মিথা। বলা হইয়াছে । মিথ্যা অর্থে অনিত্য-_- 
যাহা আজ আছে, কাল নাই, সবদাই পরিবর্তনশীল । বিশ্বসংসাঁর 

চিরপরিবর্তননীল বলিয়া অদ্বৈতাচার্ষেরা জগৎকে মায়া বা অনিত্য 
বলিয়াছেন । তন্ত্রশান্ত্র কিন্ত এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করে না। তন্ত্র 

শাক্সের মতে, মায়া বা মহামায়া নিতাঃ বিশ্বকারণ ও চৈতন্যরূপিণী | 

অদ্বৈতবেদান্তের সঙ্গে তন্ত্রসিদ্ধান্তের এখানেই পার্থক্য । অদ্বৈত 
বেদান্তের মতে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তকে উপলব্ধি করিতে "হইলে যেমন 
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মায়ার মিথা আবরণকে প্রতিবন্ধক ও অন্ধকার জানিয়া সরাইয়। 
দিতে হয়, তন্ত্বোক্ত সাধনায় পরমশিবকে লাভ অথবা পরমশিব ও 

শক্তির সামরস্য উপলব্ধি করিতে হইলে চিতিশক্তি মায়াকে ন। সরাইয়া 

বরং তাহাকে উপাসনা করিয়া ও প্রপন্ন করিয়া তাহার অনুগ্রহ ও 

আশীর্বাদ লাভ করিতে হয় । মোটকথা! চিতিশক্তি মায়া বা মহামায়াই 
চৈতন্তঘন পবমশিবকে দেখাইয়া দেন। তন্তদৃষ্টি লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
তাই বলিয়াছিলেন £ “মহামায়! দ্বার ছেড়ে না দিলে ঈশ্বরের কৃপা! 

লাভ হয় না।” ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
ন্যায় তাহার মানস-পুত্র স্বামী শ্রন্মানন্দ মহারাজও সেইজন্ 
বলিয়াছেন ; “মার কাছে যে ব্রন্গজ্ঞানের চাবি। মা কুপা করে 

দোর (দ্বার) না খুললে যে উপায় নেই।” স্বামী অভেদানন্দ 

মহারাঁজও বলিয়াছেন, শ্রীমা করুণারূপিণী । শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ধ্যান 

করিবার পূর্বে তাই মহাশক্তিরূপিণী শ্রীসারদাদেবীকে ধ্যান 
করিতে হয় এবং শ্রীমার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি কৃপা করিয়া 

শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাইয়া দেন। স্থৃতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ- 
পার্যদগণের কল্যাণ-নির্দেশ হইতে আমরা বুঝিতে পারি, শ্বারামকৃ্ণ- 
লীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবী মহাশক্তি এবং শ্রীরামকৃষ্জদেব পরমশিব 

ও ব্রন্দচৈতন্য । এখানে শক্তি ও শিব--শ্রীনারদাদেবী ও শ্রারামকুষ্ণ 

এক ও অভিন্ন । তাহারা এক ও অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ ব্রক্মচৈতন্যেরই 
হই রূপ-_শক্তি ও শিব, লীলা ও নিত্য, বিকাশ ও স্বরূপ, জীব- 

জগৎ ও ব্রহ্ম । স্বামী অভেদানন্দ ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন, তবে 

ভিন্ন ভাবে । তিনি বলিয়াছেন, অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি যেমন 

এক ও অভিন্ন, সাগর ও তাহার তরঙ্গমালা যেমন অভিন্ন, অচল সপ 

ও সচল সর্প যেমন একই সর্প, নামে ও রূপে মাত্র ভেদ, ব্রহ্ম এবং 

শক্তি তেমনি এক ও অভিন্ন । অদ্বৈতবেদান্তের কথা বা সিদ্ধান্ত 

অবশ্য পৃথক । 

একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করি। একবার আমাকে 
আ] 



৯৮ বিশ্বূপিণী মা সারদা! 

শ্ীশ্রীহ্র্গাপূজা উপলক্ষে বেলুড় মঠে আনয়ন করা, হইয়াছিল। 
মহাপূজার কয়দিন সন্নাসী-সম্তান ও ভক্তগণ প্রতিমাপুজার ন্যায় 
জীবন্ত দেবীপ্রতিমা শ্রীমার চরণেও পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়াছিলেন। 
তাহারা বলিতেন ঃ “ম! জীবন্ত হূর্গা।” সেই সময় শ্রীম! বেলুড় মঠের 
প্রাকৃতিক শোভা দর্শন ও অতীতের স্মৃতি স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন £ 

“আহা, বেলুড়ে কেমন ছিলুম ! কি শান্ত জায়গাটি, ধ্যান লেগেই 
থাকত । তাই এখানে একটা স্থান করতে নরেন স্বামী বিবেকানন্দ) 

ইচ্ছা করেছিল ।” শ্রীমার কল্যাণ-ইচ্ছা ও স্বামী বিবেকানন্দের 
স্বপ্ন পরে সত্য হইয়াছিল । একান্ত চেষ্টায় ও শ্রীমার আশীর্বাদে 

বেলুড়ে মঠের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হইয়াছিল। সেই বেলড় মঠেই 
শ্রীপ্রীআনন্দময়ী দেবী দুর্গীর মহাসমারোহে পুজা । শ্রীমা, শ্রীরা মকৃষণ- 

সম্ভতানগণ ও সমাগত ভক্তগণের তাই আনন্দের পরিসীমা ছিল না । 

ঠিক এইভাবে বেলুড় মঠে অন্য সময়ে একবার শ্রীশ্রীহ্র্গাপূজার 
সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণসম্তানদিগের অনুরোধে শ্রীমা উপস্থিত ছিলেন। 

সেইবারে স্বামী ব্রক্মানন্দ মহারাজ অষ্টমীপুজার দিন সাক্ষাৎ জগদস্বা- 
জ্বানে একশত আটটি পদ্মফুল চরণে অঞ্জলি দান করিয়া গামার 

আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন । ব্রঙ্গানন্দ স্বামীজীর ভক্তি-শ্রদ্ধা 

দেখিয়। শ্রীম! প্রাণ ভরিয়া আশীবাদ করিয়াছিলেন । 

আর একবারের কথা । শ্রীমা যখন শিবপুরী কাশীতে ছিলেন 
তখন তাহার সহিত গিয়াছিলেন অনেক ভক্ত-সম্তান। ব্রহ্মানন্দ 

মহারাজও শ্রীমার সঙ্গে ছিলেন । সেই সময়ে শ্রীমা ক।শীর রামকুষ্ণ- 

মিশন সেবাশ্রম দেখিতে গিয়া! সেবাশ্রমের বাটী, বাগান ও 

সেবাকার্ষের সুব্যবস্থা দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন 

এবং বলিয়াছিলেন £ “এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, আর মা 
লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন।” তাহার পর সেবাশ্রমের স্থবাবস্থা ও 

বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা শুনিয়৷ বলিয়াছিলেন ঃ “স্থত্সিটি এত সুন্দর 

যে, আমার ইচ্ছা হচ্ছে কাশীতেই থেকে যাই ।” শামা সেইদিন 
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সেবাশমে ছুর্গত দরিদ্রদিগের সেবার জন্য দশটাকা দান করিয়াছিলেন । 

শ্রীমার সেই মহামূল্য দান আঙিও কাশী সেবাশ্রমে মহারত্বরূপে 

রক্ষিত আছে। 

শ্রীমা বখন সেবাশ্রম পরিদর্শন করিতেছিলেন সেই সময়ে একজন 

ভক্ত-সম্তান শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আমিয়। জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন £ 

“মা, সেবাশ্রম কেমন দেখলেন ?” শ্রীমা তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন £ 
“দেখ লুম ঠাকুর এখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন, আর তাই এ'সব 

কাজ হচ্ছে। এসব তারই কাজ ।” 

ইহার পর একদিন শ্রীমা কাশী হইতে বৌদ্ধতীর্ঘথ সারনাথ দর্শন 

করিতে গিয়াছিলেন । বিদেশিনী মিস্ ম্যাকলাউড ৩খন কাশীতে 

ছিলেন। শ্রীমাকে তিনি সাক্ষাৎ সরম্বতীরূপে দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা- 

ভক্তি করিতেন। সারনাথতীর্ঘ দর্শন করিতে যাঁইবেন বলিয়। মিস্ 

ম্যাকলাউড শ্রীমার জন্য একটি ফিটন্ গাড়ীর বাবস্থা করিয়া 
দিয়াছিলেন। কিন্তু গাড়ী আসিতে বিলম্ব হওয়ায় অগত্যা অন্য 

একটি সাধারণ গাড়ী ভাড়া করিয়া শ্রীমা, রাধু ও অন্যান্য ভক্তদের 
সঙ্গে লইয়। মিস্ ম্যাকলাউড সারনাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। 

পরে শ্রীম৷ প্রভৃতি চলিয়া যাইবার পর ফিটন্ গাড়ী আসিলে তাহাতে 

করিয়া স্বামী ত্রহ্মানন্দ মহারাজ ও অন্যান্য কয়েকজন সন্যাসী 

সারনাথে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সারনাথতীর্থে শ্বীমা বৌদ্ধযুগের 
অতীতকালের ম্মৃতিচিহুগুলি অত্যন্ত কৌতুহলের সহিত দর্শন 
করিয়াছিলেন । তখন সেখানে কয়েকজন ইংরাজ পরিদর্শকও বিস্বয়- 
বিমুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধযুগের প্রাচীন নিদর্শনগুলি দেখিতেছিলেন। 
তাহাদিগকে দেখিয়। শ্রীমা বলিয়াছিলেন ঃ “যারা করেছিল, তারাই 
আবার এসেছে, আর দেখে অবাক হয়ে বলছে, কি আশ্চর্য 

সব করে গেছে।” মনে হয়, শ্রীমা যেন দিবাদৃষ্টিতে দর্শন 
করিয়া সেই কথাগুলি তখন বলিতেছিলেন। যাহাহউক সারনাঁথ 
দর্শন করিয়া গাড়ীতে ফিরিবার সময়ে শ্রীমাকে ফিটন্ গাড়ীতে 
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উঠিবার জন্য অনুরোধ কর! হইয়াছিল, কিন্ত শ্রীম৷ বলিয়াছিলেন £ 
“না, না, ও গাড়ীতে রাখাল ওরা এসেছে, ওরাই যাবে, আমার এ 

গাড়ীতে (ভাড়া করা গাড়ীতে ) কষ্ট হবে না।” কিন্তু ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি শ্রীমাকে একাস্তভাবে 
অন্থরোধ করিয়াছিলেন ফিটন্ গাঁড়ীতেই ফিরিবার জন্য । অগত্যা! 
শ্রীম৷ সম্মত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অন্ররোধে শ্রীমা 
ফিটন্ গাড়ীতে এবং পরের গাড়ীতে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও অন্যান্য 
সকলে গমন করিয়াছিলেন। কিছুদূরে অগ্রসর হইবাঁর পর একটি 
বাকের মুখে ব্রন্মানন্দ মহারাজ প্রন্থতির গাড়িটি হঠাৎ উল্টাইয়। 
যায়। অবশ্য কাহারও বিশেষ আঘাত লাগে নাই । তাহারা উঠিয়। 
পুনরায় গাড়ীতে বসিয়াছিলেন ও ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সবিস্ময়ে 

বলিয়াছিলেন 2 “ভাগ্যিস মা এ গাড়ীতে যান নি, তা না হলে কি 

বিপদই না হত!” শ্রীমা তাহার কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন £ “এ 
বিপদ আমারই অনৃষ্টে ছিল, তবে রাখাল জোর করে নিজের ঘাড়ে 
টেনে নিলে । না হলে ছেলে-পিলের গাড়ীতে কি যে হত।” ঘটনাটি 
অবশ্য সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীমার 
প্রতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কত গভীর ছিল। 

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ নিজে গাড়ী হইতে পড়িয়া গেলেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র 
বিচলিত না৷ হইয়৷ ভূমি হইতে উঠিয়াই দেখিয়াছিলেন শ্রীমা নিরাপদে 
আছেন কিনা । শ্রীমা যে বিপদের সম্মুখীন হন নি, তাহাতেই 
ব্রন্মানন্দ মহারাজ আনন্দিত । শ্রীমা সেই ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন 

এবং বুঝিয়াছিলেন রাখালের কি টান তাহার প্রতি? । 
অন্য এক সময়ে জনৈক ভক্ত ব্রন্মানন্দ মহার!জকে বলিয়াছিলেন ঃ 

“মহারাজ, আপনার কথা শ্রীমাকে জিজ্জাসা করেছিলাম যে, আপনি 

কেন মার কাছে যান না।” এখানে বলা নিজ্রয়োজন যে, স্বামী 

্রহ্মানন্দ মহারাজ তখন বেলুড় মঠে থাকিতেন এবংসেইজন্য নৌকা 
করিয়া প্রায়ই শ্রীমাকে দর্শন করিতে বাগবাজারের উদ্বোধনের 
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বাটিতে যাইতে পারিতেন না। ভক্তের কথা শুনিয়। ব্রহ্মীনন্দ 
মহারাজ উত্তর দিয়াছিলেন £ “তাই নাকি? তা আপনার কথা শুনে 
শ্রীমা কি বল্লেন ?” ভক্ত বলিয়াছিলেন ঃ *্শ্রীমা আমার কথা শুনে 
তৎক্ষণাৎ বল্লেন” তাতে কি, রাখাল তো নারায়ণ, সে আমার 
কাছেই আছে ।” ভক্তের কথাগুলি শুনিবামাত্র ব্রন্মানন্দ মহারাজ 
এমনি স্থির ও গম্ভীর হইয়া! গিয়াছিলেন যে, তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন 
হইয়াছিলেন এবং বনুক্ষণ পরে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। 
শ্রীমার কথা শুনিলে ত্রহ্মান্নদ মহারাজের এইরূপ অবস্থা প্রায়ই 
হইত । 

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ যখন ভূবনেশ্বর মঠে ছিলেন ( ভূবনেশ্বর 
মঠ তাহারই প্রতিচিত ), তখন একদিন গভীর রাত্রে তিনি উঠিয়া 
অন্ত যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন £ 
“দেখ তো কটা বেজেছে, আমার মনটা ব্ড খারাপ হয়ে গেল। 

মা ঠাকুরুণ কেমন আছেন কে জানে।” পরের দিন সকালবেলায় 
ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বেড়াইতে যাইবার উদ্ভোগ করিঠেছেন এমন 

সময়ে শরৎ মহারাজের নিকট হইতে শ্রীমার মহা প্রয়।ণের টেলিগ্রাম 
আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই গভীর মর্মান্তিক সংবাদ শুনিয়। 

মাতৃহারা সন্তান ব্রন্মানন্দ মহারাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন 
না। তিনি শোকভার সহ্য করিতে ন! পারিয়া শুইয়া পড়িলেন। 

বহুক্ষণ একান্তে জ্ঞানহীনপ্রায় শুইয়া! থাঁকিবার পর বলিয়াছিলেন £ 

“এতদিন পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম, আজ যেন নিঃসহায় মনে 

করছি।” প্রিয়তম আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণজদেবের অদর্শনবেদনা সজ্বজননী 

শ্রীমাকে দেখিয়া! এবং তাহার অপার করুণা লাভ করিয়া! কোনরূপে 

শ্রীরামকৃষ্ণসম্তানগণ ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু আজ শ্রীমাকে হারাইয়া 
ব্রন্মানন্দ মহারাজ ও সকলে যেন অকুল সাগরে ভাসিতে লাগিলেন । 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

॥ শ্রীম। সারদ1 ও স্বামী অভেদানন্দ। 

স্বামী অভেদানন্দ বা “কালী-বেদাস্তী' (“কালী তপন্বী”-র ত্যাগ, 
তপস্তা ও অদ্বৈতবেদান্তনিষ্ঠা সর্বজনপরিচিত। অদ্বৈতবেদান্তের 
ও বিচারসিদ্ধান্তের উপর তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও নিষ্ঠা ছিল। 
পরিব্রাজকজীবনে যখন পোরবন্দরে পণ্ডিত শঙ্কর পাতুরঙের বাটাতে 
শ্রদ্ধাম্পদ গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের (তখন নাম বিবিদিষানন্দ ) 

সহিত তাহার অকন্মাৎ সাক্ষাৎ হয় এবং স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে 
পণ্ডিত শঙ্কর পাণুরঙ্র সহিত যেদিন অদ্বৈতবেদান্তের পক্ষ লহয়া স্বামী 
অভেদানন্দ অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় বিচার করেন, সেই দিনটি সত্যই 

স্মরণীয় । সেই বিচারনিষ্ঠা ও অদ্বৈতবেদান্তের প্রতি অসামান্য অধিকার 
দেখিলে কেহই চিন্তা করিতে পারিত না যে, স্বামী অভেবানন্দ 

তাহার পরমাচার্ধদেব শ্রীরা মকৃষ্দেবপৃজিত শ্রীভ্রীভবতারিণী মহাশক্তির 
নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন ৷ শ্রীসারদাদেবীও ছিলেন স্বামী 

অভেদানন্দ মহারাজের চক্ষে সাক্ষৎ মহাশক্তিরূপিণী মহাঁকালী। 

সেইজন্য স্বদেশে ও বিদেশে যেখানেই তিনি থাকিতেন, শ্রীমার 

আদেশ না লইয়া কোন কার্য করিতেন না । এখানে অদৈতবেদাস্তের 

মায়া বা শক্তি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের হৃদয়াসন অধিকার 

করিতে পারে নাই, তিনি তাহার আচার্ধদেবের লীলাকেন্দ্ররূপিণী 

সচ্চিদানন্দময়ী নিত্যা মহাশক্তিকেই অন্তরের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি 

দান করিয়াছিলেন এবং তাহারই জন্য বিশ্বরূপিণী মা সারদা ছিলেন 

স্বামী অভেদানন্দের চির-আরাধ্যা দেবীপ্রতিম। | 

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলিতেন ঃ *গ্রীমার অজশ্র আশীর্বাদ ও 

করুণা আমার উপর ছিল। শ্রীমা ছিলেন সকলেরই করুণাময়ী মা। 
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তিনি ছিলেন সরল! বালিকার মতো । বাইরের লোকের কাছে নিতাস্ত 

লজ্জা শীলা, কিন্তু ভক্ত-সম্তানদের নিকট সবদাই হাস্তময়ী। শ্রীমা 

থাকতেন স্বভাবত অতি সাধারণভাবে, মনে হ'ত ছুনিয়ার কোন- 

কিছুই তিনি জানেন না। কিন্তু আসলে তার ছিল ত্রিকালদশী চক্ষু ; 

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্তই তিনি দেখতে পেতেন। তাই 

অসামান্য বুদ্ধিমতী ও মহীয়সী নারী ছিলেন শ্রীনা, অথচ ছিলেন 
তিনি সকল এশ্বর্ধ ও আডম্বরবিহীনা । এতটুকু অলৌকিক শক্তির 
বিকাশ তার মধ্যে কখনো কেউ দেখেনি। শ্রীশ্রাঠাকুরেরও 
জীবনে কিছু-কিছু এশর্ষের প্রকাশ ছিল বটে, কিন্তু শ্রীমা ছিলেন 

সবৈশ্বর্ষবিহীনা । সকল এশবর্ষয ও শক্তিকে তিনি নিজের মধ্যে 
গোপন করে রেখেছিলেন । কি মহিয়সী নারী না ছিলেন শ্রীমা ! 

“তং ছুরর্শং গাম্"_ছুবিজ্দেয় ও অতীব নিগুঢ় ছিল শ্রামার ভাব ও 

প্রকৃতি |” 
আলমবাঁজার মঠে থাকিতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 

সুললিত ছন্দে সংস্কতে '্রীপ্রীসারদাদেবীস্তো ত্রমণ নামে একটি স্তোত্র 

রচন। করিয়া শ্রীমাকেই প্রথম পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। স্তোত্রটি 

হইল, 
প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাঁং নবরূপধরাং জনতাপহরাং । 

শরণাগতসেবকতোবকরীত প্রণামামি পরাং জননীং জগতাম্॥ 
গুণহীনস্থতানপরাধযুতান, কৃপায়াহগসমুদ্ধর মোহগতান্ । 
তরণীং ভবসাগরপারকরীত্ প্রণামামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥ 

বিষয়ং কুম্ুমং পরিহৃত্য সদা, চর্ণাম্থুরুহামৃতশান্তিনুধাং | 

পিব ভূঙ্গমনে ভবরোগহরা্ প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥ 

কপাং করু মহাদেবি স্থৃতেষু প্রণতেষু চ। 
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ি নমোইস্ততে ॥ 

০ সা সঃ সা 
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জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণ, জগদগুরুং। , 

পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুমু'ছঃ ॥১ 
সংস্কৃত স্তোত্রটি যখন অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে শুনাইয়াছিলেন 
তখন শ্ত্রীমা আনন্দে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন £ “তোমার 
মুখে সরস্বতী বন্থুক”। তখন অমূল্য সম্পদ-স্বরূপ একটি রুদ্রাক্ষের 
মালাও জপের জন্য স্বামী অভেনানন্দ মহারাজকে শ্রীমা দান 
করিয়াছিলেন, যেই মাল! ছিল চিরকালের জন্য অভেদাঁনন্দ 

মহারাজের সুখে-ছুঃখে ও বিপদে-সম্পদে রক্ষাকবচের ন্যায় । সত্যই 
সম্পদে-বিপর্দে সকল অবস্থায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে 

জ্রীসারদাদেবী রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইহার উল্লেখ করিয়া 
তিনি আনন্দে প্রায়ই বলিতেন £ “মুকং করোতি বাচালং__ আমার 
মতো মুককেও শামা বাঁচাল করিয়াছিলেন। নইলে ইংল্যাণ্ 
ও আমেরিক৷ প্রভৃতি শিক্ষা-সংস্কৃতিবান দেশগুলিতে বিদগ্ধ পণ্তিত- 

সমাজ ও খ্রীষ্টান-পাদরীদের নিকট হইতে আমার মতো নগণ্য একজন 

ভারতবাসী কি কখনও সাফল্যের জয়টাকা লাভ করিতে সমর্থ হয়। 
সমস্তই করুণাময়ী গ্রামা ও শ্াগ্রাঠাকুরের কৃপা 1” | 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমা সম্বন্ধে একবার বলিয়াছিলেন £ “ও সারদা, 

ও রূপ ঢেকে এসেছে” _জ্ঞানদায়িনী, সাক্ষাৎ সরম্বতী।” স্বামী 

অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীসারদাদেবীকে ঠিক এভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াই 
অন্তরের নিবিড় শ্রদ্ধা দিয়া ভক্তি করিতেন এবং সেজন্যই তিনি 
শীএাসারদাদেবীস্তোত্রে শ্রীমা সারদার অপাথিব ভাব ও মাধুর্য অত 
সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । | 

১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের স্নেহের আহ্বানে স্বামী 
অভেদানন্দ মহারাজ প্রথমে লগ্ডনে ও পরে আমেরিকায় ( ১৮৯৭ 

১। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ( কলিকাতা ) হইতে প্রকাশিত শস্তাতরত্বাকর' 

দ্রষ্টব্য । 
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খ্রীষ্টাব্দে) ভারতের বেদান্ত ও ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান 

শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ভৌমিক বাণী ও আদর্শ-প্রচারের জন্ত গমন করেন । 

আমেরিকায় অবস্থানকালে একবার তিনি বিশেষভাবে অন্ুস্থ হইয়া 

পড়িয়াছিলেন। তখন তিনি নিরামিষ আহার করিতেন, অথচ 
তাহাকে দিবারাত্র অতাধিক কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে 

হইত । তাঁহার চিকিৎসক ডাঃ জেন্স ন্বামীজী মহারাজের আহারের 
কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন £ “ম্বামীজী, এদেশে ওসব করা৷ চল্বে না । 

আপনি যখন রোমে যাবেন তখন আপনার রোমবাসীদের মতো।ই 

থাকা-খাওয়া উচিত। আপনার জীবনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে। 

কাজেই পুষ্টিকর খাগ্য খাওয়া আপনার পক্ষে দরকার, তা না হ'লে 
আপনি কঠিন অস্থখে পড়ে যাবেন ।” ডাঃ জেন্সের যুক্তিপূর্ণ উপদেশ 

অভেদানন্দ মহারাজ স্বীকার করিলেও নানা কারণে ঠিক পালন 

করিতে পারেন নাই । তিনি যথার্থ সমস্তার সমাধান করিবার জন্য 

শ্রীমার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। আমাকে তিনি চিরদিনই তাহার 

জীবনের কর্ণধার শ্রাশ্রঠাকুরের ন্যায় দর্শন করিতেন এবং বলিতেন 
শিব ও শক্তি যেমন অভেদ, শ্রাশ্থঠাকুর ও আমা তেমনি এক ও 
অভিন্ন । শ্রাশ্রাঠাকুর ও শ্রীমা নামে ও রূপে ভিন্ন বলিয়া মনে 
হইলেও স্বরূপে অভিন্ন । তিনি আপনার স্বাস্থ্যের কথা লিখিয়। 
আমিষ আহার করিবেন কিনা তাহার জন্য অনুমতি ও আশীবাদ 

প্রার্থনা করিয়া শরামাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। শ্রামা তখন 

বাগবাজারে উদ্বোধনের বাড়ীতে থাকিতেন । আমেরিকা হইতে 

অভেদানন্দ মহারাজের পত্র পাইয়! শ্রম বিশেষ চিস্তিত হইয়াছিলেন 

ও স্সেহের সন্তানের অন্ুস্থতার সংবাদে তাহার দেহ ও মন বেদনায় 

ভরিয়া উঠিয়াছিল । তিনি ততক্ষণাৎ অভেদানন্দ মহারাঁজকে আমি 

আহার করিবার জন্য অনুমতি দিয়া আশীরবাদ-পত্র লিখিয়াছিলেন £ 



১০৬ বিশ্বরূপিণী মা সারদা 

”৮/১ বাগবাজার স্ত্রী, 

কলিকাতা 
মার্চ, ১৮৯৯ 

“কল্যাণবরেষু, 
গতকাল তোমার এক পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম । 

তোমার কার্ধ ভালরূপ হইতেছে জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম । 
তোমরাই শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখোজ্জল করিতেছ। শ্রাঠাকুরের নিকট 
সবদ! প্রার্থনা করি এবং আশীবাদ করিতেছি ফাহাতে তোমার কার্য 

সফল হয় । তিনি তোমার এই মহৎ কার্ধে সহায় হইবেন তাহাতে 

আর সন্দেহ নাই । আহারাদি সম্বন্ধে তাদৃশ কঠোরাদি করিবে না। 

তুমি সেখানে একদম নিরামিষ ভোজন না করিয়া! উত্তম মতসাদি 

আহার করিবে । তাহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না। আমি 

তোমাকে অনুমতি দিতেছি তুমি স্বচ্ছন্দে উহা খাইবে ৷ সর্বদা 
শরীরের দিকে নজর রাখিবে । তুমি আমার আশীবাদ জানিবে। 

_ইতি তোমাদের মা1% 

অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীমার আশীবাদসিক্ত আদেশপত্র পাইয়া 
আমিষ আহার করিতে আরন্ত করিয়াছিলেন । 

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কিন্ত বলিতেন, আহারে আচার- 

বিচার ও বিধি-নিষেধ যে অপরিহার্য তাহা শ্রারামকৃষ্ণদেবও স্বীকার 

করিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন £ “শৃকরমাংস খেয়েও যদি 
ভগবানে নিষ্ঠ। হয়, তবে তাই শুদ্ধ আহার, আর নিরামিষ আহার করে 
যদি ঈশ্বরে মতি না আসে, তবে তাকে অশুদ্ধ আহার বলতে হবে|” 

শ্রীমার অভিমতও ঠিক অনুরূপ ছিল। তিনি বলিতেন, আহারে- 
বিহারে বিচার অপেক্ষা অন্তরের শুচিতা, ব্যাকুলতা ও নিষ্ঠাই জীবনে 
প্রয়োজনীয় । সেইজন্য শ্রীমা তাহার সন্তান ও ভক্ত-শিষ্যগণকে 

আমিষ আহার করিতে ঢালা হুকুম দিয়াছিলেন। তির্শি বলিতেন £ 

“বাঙলাদেশে মাছের ঝোল আর ভাত খেয়ে সাধন-ভজন করবি, 
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তাতে যদি কোন পাপ হয় তো আমার ।” শ্রীমা অধ্যাত্মসাঁধনার 

প্রয়োজনই বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছেন, সামাজিক আচাঁর-বিচার 

সমাজশৃঙ্খলার জন্য, আত্মঙ্জান-লাভের জন্ত তা অপরিহার্য নয়। ভক্ত 
ও সম্ভানগণের সকল-কিছু অক্ষমতা ও জ্বালা-যন্ত্রনার ভার সেইজন্য 

প্রীম। স্বীয় স্বন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। সেইজন্য ধর্সাধনায় অন্থদার 
ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব শ্রামা কোনদিনই পছন্দ করিতেন না। 

বলিতেন, সকলের মধ্যে নারায়ণ রহিয়াছেন, স্থতরাঁং নারায়ণের 

অধিষ্ঠানে দেহ-মন্দির কখনও অশুদ্ধ হইতে পারে না। দেহী বা 
শরীরীর জন্যই তো৷ দেহ বাঁ শরীরের সার্থকতা, সুতরাং দেহী বা 
শরীরী আত্মার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি ও নিষ্ঠা রাখিবে । 

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকা হইতে শ্রীমাকে প্রায়ই 

পত্র লিখতেন এবং শ্রীমাও উত্তরে আশীবাদ-বাণী পাঠাইতেন। 

প্রাগের প্রখাত শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও পরে 

শ্রীসীরদাদেবীর এক একখানি তৈলচিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন । অবশ্থ 
প্রীরানকৃষ্ণের তৈলচিত্র তিনি ছুইখানি অঙ্কন করিয়াছিলেন, একটি বাষ্ট 
অর্থাৎ বুক-পর্যস্ত এবং অন্যটি দাড়ানো । প্রথমোক্ত বাষ্ট তৈলচিত্রটি 
তিনি উদ্বোধনে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নামে পাঠাইয়। 
দেন এবং শেষোক্ত দাঁড়ানো তৈলচিত্রটি স্বামী অভেদানন্দ মহারাঁজকে 

উপহার প্রদান করেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ই তৈলচিত্রটি 

পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন, কেননা বলিতে গেলে শিল্পী 
এ দাঁড়ানো ধ্যানস্থ তৈলচিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন স্বামী 

অভেদানন্দেরই একাস্ত জহায়তায়। অভেদানন্দ মহারাজ 

শ্রীশ্রীঠাকুরের এ দ্াড়ানো৷ তৈলচিত্র হইতে একটি প্রতিচিত্র বা ফটো 

তৈয়ারী করাইয়া শ্রীমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। সেই 

প্রতিচিত্রের সহিত তিনি শ্রীমাকে একটি পত্রও লিখিয়াছিলেন 

( ইংরাজী ১৯১৯ খুষ্টান্দের ১৮ই এপ্রিল )। মর্মস্তদ বিষয় যে, ১৯১৮ 
তীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই মজলবার স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ 
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শ্রীরামকৃষ্জলোকে গমন করেন এবং এই কথাও অভেদানন্ম মহারাজ 
তাহার পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন । পত্রে অভেদানন্দ মহারাজ 

শ্রীমাকে লিখিয়াছিলেন, 

বেদ সম 

৯৮-2--ত্রি্পি 

পরা স্দানরিষশ 25151)-৮৮/স্হপ্রান্ঠী 

চর নাকিম্াপেগ ও 

এ বাপি 2 টার. 
শী) ইঠহাতির ডি 2 নগর ্হ 

৬৮৯১৮] ০প৮৮াদী ষ্টাপর্স তিন 

1 দের ৮128৮ পিন 

াে--রকেহ ১৮নি দুল পি তিেস 
1473 -৮4৯৯টিঘ টা. £ ইসি) 

পুরি ০৮০1৫ 22 ৮৮৫ রর 

21 শরীক পেতেধ-এ বণ পতি ৬ উ 

ভঁইিগর প্রা দ্র ০৮4 এস 
৮702৮ ৫স৮/ এপর্টি ারিহ ১৮৮ 
ঠিক - ৩৮৮ ীপ7- »৮৮৮০১ ত7ছ 
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১৫৮৮7 --০৫ পা 252৮৮ এহ2 

পপ ই ৬ হন -বভিষ্িপ ০০৫৮2৮ত- ৯ 

বার্ঁিতে দি 22৮ 7৬3৮2 ০৯৮ 

ত্টিসন ৮৫১৮ (৮ ০৮৮৪ 

৬৮১৯৮ ০৭১৮6 1 ০5৮০৮ -5খপগাই%7 ০, 

2532 ০০ প৮৪-৪)নি ৬৭ হও হু, 

741 807-৮৮শ লগত 

বুনি + পিন দা জি. 

৮1৫77 1 ০2৮70 7৮৮১৯141৮৮7 

হি 
2175 ২৮৮৮ ৭৮5 

/৮১7প 2৮৮ 

7৮৮17 

₹546ভ৮৮ন শ্র 
০ 

সার০/৮০৮77-4/1271-৮9/26৮৮)- 

রনির 
/9 :/ 22. 
টিন 228 
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সুদূর আমেরিকা হইতে পত্রসহ একজন বিদেশী ভক্তের অস্কিত 
শ্রীরামকৃঞ্চদদবের ঠৈলচিত্রের প্রতিকৃতি পাইয়া শ্রীমা যারপর নাই 
আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়া স্বামী অভেদানন্দ 

মহারাজকে আশীবাদ দিয়া একটি উত্তরও দিয়াছিলেন 1.৮ 

ফ্রাঞ্চ ডেরাক্-অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তৈলচিত্রটি স্থ্টিশীল 
শিল্পীমনের এক বিম্মরকর রচনা । ধাননৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পী শ্রীরা মকৃষ্ণদেবের 
একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বপ্নে প্রথমে শ্রীব্রীঠাকুরের 
দর্শন লাভ করেন এবং জানিতে পারেন যে, স্বপ্রদৃষ্ট এ পুরুষ ভারতের 
একজন মহামানব। পরে পণ্ডিত ম্যাক্স মুলার-লিখিত 'লাইফ 
য্যাণ্ড সেইঙস্ অব রামকৃষ্ণ” (ইংরাজী ) গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 

একটি প্রতিকৃতি দেখিতে পাইয়া তিনি বিস্মিত হন এবং জানিতে 
পারেন যে, ইনিই সেই স্বপ্ননৃষ্ট ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংস । তাহারপর তিনি স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ও স্বামী 
অভেদানন্দ মহারাজকে পত্র লিখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন ধরণের 
ফটো, চাহিয়া পাঠান। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাহাকে 

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিন রকমের তিনটি ফটো পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। 
ফ্কান্ক ডোরাক্ মহাস্রা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঁটীতে 
দাড়ানো সমাধিস্থ ছবিগী চিত্রে রূপদানের জন্য মনোনয়ন করেন। 

শিল্পীকে প্রেরিত দাড়ানো এ ছবিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চক্ষু মুদ্রিত 
ছিল বলিয়া শিল্পী কয়েকদিন একমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 

চক্ষু-ছুইটি উন্মুক্ত থাকিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের ভাব ও মাধুর্য কিরূপ 
হইবে, কেননা শিল্পীর ইচ্ছাই ছিল তিনি শ্ারামকষ্ণদেবের উন্মুক্ত চক্ষুর 
প্রতিকৃতি অঙ্কন করিবেন । শিল্পী সেইভাবে ভাবিতে ভাবিতে অকম্মাৎ 

ধাননৃষ্টিতে (₹।৯:00) দর্শন করিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্জদেবের 

উন্মুক্ত চক্ষু ও প্রণাস্ত যুখচ্ছবি। স্বামী অভেদানন্দু মহারাজের 
অভিমত যে, সাধক-শিল্পী ভাবচক্ষে শ্রীরামকঞ্চদেবের যে উন্মুক্ত 
চক্ষুযুক্ত জ্যোতির্ময় মৃতি দর্শন করিয়াছিলেন তাহা শিল্পীর বিষয়ী- 
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মনের (৪০১19০96159 1017)0. ) বহিপ্রতিফলন বিষয়-মনের (০]০০- 

6156 11000) আকারে আকারিত হইয়াছিল। শিল্পী ভাবচক্ষে 

প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসন্নোজ্জল মুখ হইতে প্রথর 
অথচ প্রশাস্ত কিরগচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে । তাহার চক্ষু-ছুইটি 
উন্মুক্ত ছিল এবং অফুরন্ত প্রেম ও করুণার ভাব চক্ষে মাখানো ছিল । 

তাহাছাড়া একান্ত উদাসীন ও ব্রহ্মনিবদ্ধ ছিল ছুইটি চক্ষু । সুতরাং 
সার্ক হইয়াছিল শিল্পীর ধ্যানচিস্তা। তিনি তুলিকা।য় 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসন্ন-দীপ্ত, মূতির রূপদান করেন। শিল্পী ফ্রাঙ্ক 
ডোরাক্ ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত সম্তান। 

অভেদানন্দ মহারাজ বলিতেন, শিল্পী ভারতীয় আদর্শে নৈষ্ঠিক 
ব্রহ্মচারীর মতো জীবন-যাপন করিতেন। ত্যাগ ও ধানমুখী ছিল 

তাহার মন, সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্দেবের এ প্রসন্নোজ্জল কল্যাণ- 
মৃতি অঙ্কন করা শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। শ্রারামকুষ্ণদেবের 
তৈলচিত্র অঙ্কন করিবার পর শিল্পী শ্রাসারদাদেবীরও একটি 
ভাবঙ্গিগ্ধ তৈলচিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন। অঙ্কন করিবার পুর্বে 
শ্রীমার যে আলোকচিত্রটি শিল্পী পছন্দ করিয়াছিলেন তাহাতে 
শ্রীমার মুখ ও চোখের দৃষ্টি ছিল দক্ষিণদিকে নিবদ্ধ। শিল্পী 
তৈলচিত্র অঙ্কন করিবার সময় শ্রীমার মুখটিকে সম্মুখের দিকে নিবদ্ধ 
রাখিয়াছিলেন। বর্ণমাধুর্ষের দিক দিয়া শ্রামার তৈলচিত্রের শাস্ত-স্সিগ্ধ 
মধুরভাবের তুলনা নাই । অভেদানন্দ মহারাজ বলিতেন, শ্রামার 
তৈলচিত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্র অপেক্ষাও কতকগুলি অংশে শ্রেষ্ঠ 
ও বৈশিষ্টাপূর্ণ । কমনীয়তা ও নিগ্ধ-লালিত্যের (50160698 ) সঙ্গে 
সঙ্গে শান্ত ও স্বর্গীয় ভাবের অভিব্যক্তি শ্রীমার চিত্রটিতে যেন 
আরো সুস্পষ্ট । সত্যই শ্রীমার চিত্রে অফুরন্ত করুণা, প্রেন ও 
মাতৃভাবের বিকাশ লক্ষ্য করার বিষয়। শ্রীমা নবযৌবনসম্পন্না, 
স্থতরাং নারীতের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃত্বের সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্য একই 

সঙ্গে চিত্রে ফুটিয়া উঠয়াছে। শ্রীমার স্তোত্রে (শ্রীশ্রীদারদাদেবী- 
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স্তোত্র) অভেদানন্দ মহারাজ তাই চক্ষুম্মান কাব্যশিল্পীর ম্যায় 

লিখিয়াছেন__ 

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতাতিহস্ীং 
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম্। 

তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং 

দয়াম্বরূপাং প্রণামামি নিত্যম্ ॥ 
শ্নেহেন বাসি মনোইম্মদীয়ং 

দোবানশেষান্ সগুনী করোষি। 

অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্ 
ব্বাস্কে গৃহীত্বা যদদিদং বিচিত্রম্ ॥ 

রসরাজ অমুতলাল বসু শ্রীমার স্তোত্রে 'দোষান্ অশেষান্ সগ্ঙনী 
করোধি' শব্দগুলি পড়িয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে একদিন স্বামী অভেদাঁনন্দ 

মহারাজকে বলিয়াছিলেন £ “্বামীঙগী, শ্রীমার উদ্দেশ্যে আপনার 
রচিত অন্ততঃ এই অংশটি চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে । সত্যই 
কর্ণাময়ী শ্রীমা। আমাদিগের সকল দোষধকে সকল সময় ক্ষমা 
করিয়া গুণ খলিয়৷ দর্শন করিতেন। যথার্থ ক্ষমান্মন্দরমূি ছিলেন 
শ্রীসারদাদেবী। অহেতুক ছিল তার করুণা ও ভালবাসা এবং 
তাহারই জন্য পাপী-তাপী জ্ঞানদৈন্য আমর! শ্রীমার শ্রীচরণে স্থান- 
লাভের অধিকার পাইয়াছিলাম । রসরাজের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত এই 
উক্তিকে আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করি । 

শুধুই শ্রীরামকৃষ্জদেব ও শ্রীসারদাদেবীর চিত্র বা প্রতিকৃতি নয়, 

সকল দেবদেবীর বিগ্রহ ব! চিত্র সম্বন্ধে ম্বামী অভেদানন্দ মহারাজের 
একটি ব্বতন্ব স্বাধীন দৃষ্টি ও অভিমত ছিল। তিনি বলিতেন, 
দেবদেবীদিগের মুঠি হওয়া উচিত যৌবনমাধুর্ষপূর্ণ, কমনীয় এবং করুণা! 
ও শাস্তির ভাবপ্রকাশক | বৃদ্ধ বয়সের শিথিল মাংস্যুক্ত বা রোগ- 
জর্জরিত ছুঃখভাবযুক্ত কোন মৃতি বা চিত্রের রূপদাঁন করা! শিল্পীর কর্তব্য 
নয়। দক্ষিণাকালিকা ভয়ঙ্করী হইলেও কল্যাণী ও বরাভয়করা । 
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শ্রীসারদাদেবীর মৃতির রূপ ও প্রকৃতি তদনুরূপ হওয়া উচিত। শ্ত্রীম। 
সারদার চিত্র বা প্রতিকৃতি হইবে নবযৌবনসম্পন্না, কল্যাণী ও 
শাস্তিময়ী। প্রাচীন তৈলচিত্রে (ফেস্কো) ও ভাক্কর্ধে দেবীমূতির 
প্রতিফলন সত্যই অনিন্দ্যস্থন্দর । প্রস্তরে খোদিত প্রাচীন দেবদেবীদের 
মৃতির অঙ্গসৌষ্ঠৰ অপরূপ লালিত্যপূর্ণ ও প্রাণবন্ত । শিল্পী ডোরাকের 
অঙ্কিত শ্রীসারদাদেবীর তৈলচিত্রে একাধারে দেবীভাব ও মাতৃভাঁবের 
প্রকাশ সুস্পষ্ট । অপুৰ লাবণ্য ও স্সিপ্ধতা যেন শ্রীমার সমগ্র চিত্রে 
্রন্ফুটিত । শিল্পী ডোরাক্ ভারতবাসী না হইলেও ভারতের অন্তর ও 
প্রাণপুরুষের সন্ধান পাইয়াছিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা-শুশ্রষাও অভেদানন্দ মহারাজ কম করেন 

নাই। শ্রীরামকৃষ্দেব যখন কাশীপুরে ও শ্যামপুকুরের ভাড়াটিয়! 
বাঁটাতে অন্ুস্থ, তখন তিনি দিবারাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-পরিচর্যাদি 
করিতেন। তাহাছাড়৷ শ্ীমার কাছে কাছে থাকিয়া অভেদানন্দ 
মহারাজ যতটুকু সম্ভব তাহার (শ্রীমার) কার্ষে সাহাযা করিতেন । 
স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্ৰ, স্বামী অভেদানন্দ, অদ্ভু তানন্দ 

প্রস্তুতি শ্রীরামকক্৫সম্তানগণও শ্যামপুকুরের বাটাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
সেবার জন্য সর্বদা নিযুক্ত ছিলেন । 

প্রীরাঁমকষ্ণজদেব ও শ্রীসারদাঁদেকীর সন্তানদিগের প্রতি স্নেহ- 

আকর্ষণের প্রপঙ্গে আমার জীবনকথা” গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দ 

লিখিয়াছেন ঃ “গ্রামার দয়ার কথা ভোলা যায় না, আর শ্রীশ্রীঠাকুরের 
অপার ভালবাসার কথা তে ভাষায় বর্ণনা কর। যায় না । তারি জন্য 

আমরা সকলে মাতাপিতার ন্সেহ ও ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করে 
 ব্রহ্মবিদ্বরণ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম । 

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভালবাসার কথা কি আর বলবে1। সেই ভালবাসার 
সত্যই তুলন! হয় না । সেই ভালবাসার টানে পড়েই আমরা সংসারের 
সব-কিছু ছাড়তে পেরেছিলাম । তার ভালবাসার সান্নিধ্য ছেড়ে 
এক মুহূর্তও দূরে সরে থাকতে কোনদিনই ইচ্ছা করতো না । এমনি 

৮ 
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ছিল তার (শ্রীশ্রীঠাকুরের ) ভালবাসার আকর্ষণী শর্তি। মৌমাছি 
যেমন ফুলের মধু ছেড়ে দূরে থাকতে পারে নাঃ কেবলি মধুপান 
করিতে চায়, সে রকম হয়েছিল ' আমাদের সকলেরই । আর কেন 
জানো? শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের ভালবাসার মধ্যে এতটুকু 
স্বার্থমিশ্রিত ছিল না, বরং ছিল এক নিঃস্বার্থ ও স্বীয় আনন্দের 
স্পর্শ এবং তারি জন্য আমরা সকলে তাদের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়েছিলাম ।” 

স্থান-পরিবর্তনের জন্ত শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুর-উদ্ভানবাঁটাতে 
যখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া যাওয়া হইল, তখন শ্ত্রীমাও সঙ্গে 
গিয়াছিলেন ও শ্রাশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রাধা ও পথ্য প্রভৃতি বিষয়ের 
ভার পূর্ববৎ নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন । শ্রীশ্রঠাকুরকে 

পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিবার জন্য ডাক্তারর! তাহাকে কচি-পাঠার 
মাংসের ক্কাথের বাবস্থা করিয়াছিলেন। ডাক্তারদিগের খাগ্চের 
ব্যবস্থা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার ত্যাগী সম্ভতানদিগকে একদিন 
তাকিয়া৷ বলিয়াছিলেন £ “গ্যাখও তোরা যে দোকানে কষাই-কালীর 
প্রতিমা! দেখবি, সেই দোকান থেকে মাংস কিনে আন্বি ৮” সুতরাং 

কোনদিন স্বামী অভেদানন্দ ও কোনদিন বা স্বামী অদ্ভুতানন্দ 
পরমহংসদেবের জন্য দ্রেবী-নিবেদিত মাংস আনিয়। শ্রীমার নিকট 

দিতেন এবং শ্রীম। তাহার ঝোল তৈয়ারী করিয়া ও ছাঁকিয়া কাথটুকু 
শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইতে দিতেন । গুগলির ঝোল খাইবার জন্যও 
চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমা গুগলির ঝোল 
তৈয়ারী করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর 
বলিয়াছিলেন £$ “আমি খাব, আমার জন্য রাধবে, তাতে কোন 

দোষ হবে না। ছেলের! পুকুর থেকে গুগ্লি এনে তৈরী করে দেবে, 
আর তুমি রান্না করবে ।” সুতরাং সেইদিন হইতে অভেদানন্দ 

মহারাজ নিকটস্থ পুক্করিণী হইতে গুগলি সংগ্রহ করিয়া খোলা 

ভাঙ্গিয়া ও রন্ধনের উপযুক্ত করিয়া শ্রীমার নিকট দিতেন এবং 
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শ্রীমা গুগ্লির ঝোল তৈয়ারী করিয়া ভাতের মণ্ডের সহিত 

শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইতে দিতেন। শ্রীরামকষ্জদেব লোকশিক্ষার জন্য 

নিজের শরীরে কঠিন রোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া রোগকে 
উপলক্ষ্য ও সন্তানদের সেবা-পরিচর্যাকে কেন্দ্র করিয়া লীলাময় 

শ্রীবামকৃষ্ণদেব ভবিষৎ শ্রীরা মকষ্ণসঙ্ঞের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 
শ্যামপুকুরবাটাতে ও কাশীপুর-উদ্ভানবাটীতে । তাই সবত্যাগী সম্তান 
ও ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাঁদেবীর নিকট সমবেত হইয়াছিলেন 

ভবিষ্যৎ শ্রীরামকৃষ্ণসজ্ঘশরীকে জীবন সঞ্চার করিবার জন্য | 

একদিন কাশীপুর-উদ্ভানবাঁটীতে থাকাকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
সম্তানদিগকে ভিক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন £ 

“ভিক্ষান্ন পবিত্র । তোরা আমার জন্য ভিক্ষা করিতে পারিস ?” স্বামী 

বিবেকানন্দ, নিরঞ্রনানন্দ, হুটকো। গোপাল ও স্বামী অভেদানন্দ- 
প্রমুখ সন্তানরা আনন্দ-সহকারে বলিলেন £ “হ্যা, আপনার জন্ক 

নিশ্চয়ই পারবো |” শুনিয়া শ্রীপ্রীঠাকুরের বদনমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল 
হইয়া উঠিল । শ্রীরামকষ্জদেবের আদেশ ও সম্তানগণের এই 

ভিক্ষা প্রচেষ্টাকে ভবিষ্যৎ শ্রীরা মকুষ্ণসজ্ঘজীবন-গঠনের পুবন্চনা বলিতে 

হইবে। ত্াশী সন্তানরা! শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ লইয়া অন্যত্র 
ভিক্ষা করিতে যাইবার পূর্বে প্রথমেই নীচে শ্রীমার নিকট ভিক্ষা 
করিতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমা সারদা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, 
বিশ্ববানীকে তিনি অন্নদান করেন । শ্রীসারদাদেবী বিশ্বপালিনী এবং 

বিশ্বের কারণ ও আধাররূপিগী । তিনি দেখিলেন, তাহার বৈরাগ্যদীপ্ু 

সম্ভতানগণ ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে ও তাহারা প্রথমেই তাহার 

নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমে ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া সম্তানরা 
গ্রীমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে | 
জ্বান-বিজ্ঞান-সিদ্ধার্থং ভিক্ষাং দেহি মে পারবতি ॥ 

রাঁজরাজেশ্বরী করুণাময়ী শ্রীম। প্রসন্ন হইয়া হাসিমুখে হাহাদিগকে 
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মুষ্টিভিক্ষা দিলেন । সম্ভানগণ অবনত শিরে শ্রীমার' পদধূলি ও 
আশীবাদ গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার জন্য বাহির হইলেন । বিশ্বরূপিনী শ্রীমা 
দিব্যদৃষ্টিতে সেইদিন প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ- 
সঙ্ঘসৌধের আকাশচুমী চূড়া, সেইজন্য সমবেত ত্যাগরতী সম্তানদিগের 
সকল ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন । সকলে নানান্ বিদ্ধপের 

বাণী সহ্য করিয়াও সংযতচিত্তে সকল-কিছু অভিমান তাগ করিয়া 

তিক্ষাং দেহি' বলিয়। সকলের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ কবিলেন এবং 
ভিক্ষাদ্রবা আনয়ন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলে সমর্পন করিলেন। 
সেইদিন ভিক্ষান্্রবা দেখিয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দের আর সীমা ছিল 
না। তিনি এ ভিক্ষার চাউল প্রীমাকে রন্ধন করিতে বলিলেন এবং 

অন্নপুর্ণাবূপিণী শ্রীমা চাউল রন্ধন করিয়! প্রথমে গ্রহণ করিবার জন্য 
শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রদান করিলেন । শ্ীরামকৃ্ণদেব ভিক্ষান্ন মুখে দিয়া 
বলিলেন £ “ভিক্ষান্ন অতি পবিত্র । এতে কার কোন কামনা নেই। 

আজ ভিক্ষান্ন খেয়ে আমি পরমানন্দ লাভ করলাম ।” শ্রীশ্রীঠাকুরের 
গ্রহণের পর সম্তানগণ তাহার প্রসাদ পরমপরিত্বপ্তির সহিত গ্রহণ 
করিলেন ।১ তাগব্রতীদের সন্যাসজীবনের কৃচ্ছ সাধন, সংযম, তিতিক্ষা, 
অভিমানরাহিত্য, আ'ত্মনির্ভরতা ও সবোঁপরি ঈশ্বরবিশ্বাসের অগ্রিপরীক্ষা 

সেইদিন সমাপ্ত হইল । শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং পরীক্ষক ও করুণীময়ী: 
শ্রীমা সেই অগ্নিপরীক্ষার জলন্ত সাক্ষী ও দ্রষ্টী। সেইদিনের স্মরণীয় 
ভিক্ষাব্রত শ্রীরামকুষ্ণসস্তানদিগের পরবর্তী অধ্যাত্মসাধনার জীবনে 
বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল, কেননা 'শ্রীরামকষ্চদেবের মহ-সমাধির পর 

একমাত্র মুষ্টিভিক্ষালন্দ অন্নই মহাত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণসস্তানদিগের 
অবলম্বন হইয়াছিল এবং ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া তাহারা আনন্দে 
তাহাদিগের পরমারাধা আচার্ধদেবের নির্দেশিত ধারায় ও আদর্শে 
সাধন-ভজন করিয়! জীবনপিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন | 

পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির 
০ শ্-_স  এএ ৯, এপ 

১। স্বামী অভেদানন্দ £ 'আমাঁর জীবনকথা” (১ম সংস্করণ), পৃঃ ১০২-১০৩ দ্রষ্টব্য | 
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পর শ্রীমা তিনদিনমাত্র কাশীপুর উগ্ভানবাঁটাতে ও সপ্তাহকাঁল 
বাগবাজারে বলরাম বসুর বাঁটাতে শোকভাবাক্রাস্ত শরীর ও মন 
লইয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন । তাহার পর শ্রীমা তীর্ঘভ্রমণে 
বহিগত হইয়াছিলেন | স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীমার সঙ্গে 
ছিলেন, আর সঙ্গে ছিলেন যোগানন্দ মহারাজ, লাটু মহারাজ, 
গোলাপ-মা, লক্্মীদিদি ও মাষ্টার মহাশয়ের পত্বী। প্রথমে তাহার! 

দেওঘর ও দেওঘর হইতে কাশী গমন করেন । কাশীতে বিশ্বনাথ ও 
মা অন্নপূর্ণীকে দর্শন করিয়া শ্রীমা, ষখন বাসায় ফিরিতেছিলেন তখন 
দিব্ভাবের অবস্থায় তিনি বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার হস্ত 
ধারণ করিয়৷ কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে লইয় গিয়াছিলেন। সত্যই 
কাশীধামে বিশ্বনাথ-শিব ও দেবী অন্পপূর্ণীকে দর্শন করিবার সময় 
শ্রীমা মহাভাবে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং কাশী-বিশ্বনাথ ও দেবী 

অন্নপূর্ণীর প্রলন্ন-গম্ভীর মৃতি দিব্যদৃষ্টিতে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 
স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাহার “আমার জীবনকথা” গ্রন্থে 

লিখিয়াছেন, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি তীর্ঘভ্রমণের সময় একদিন ট্রেনে 

যখন শ্রীমা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে দর্শন 

দিয়া বলিয়াছিলেন £ “ওগো, হাতে (শ্রীশ্রীঠাকুরের ) ইষ্টকবচ অমন 
করে রেখেছে কেন? ও যে চোরে অনায়াসে খুলতে পারে ।” 

ভক্দ্রাচ্ছন্নতা বিদূরীত হইলে শ্ত্রীম! তাড়াতাড়ি উঠিয়া কবচটি হাত 
হইতে খুলিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিয়াছিলেন । 

অভেদানন্দ মহারাঁজ প্রভৃতি সকলে শ্রীমাকে লইয়া বৃন্দাবনে 

কালাবাবুর কুঞ্জে অতিবাহিত করিবার সময় একদিন শ্রীমা রাধার 
বিরহভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং শ্রীরাধা যেমন তাহার প্রাণ- 

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আকুল হইতেন, তেমনি শ্রীমাও তাহার 
জীবনদেবতা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরহে ব্যাকুল হইয়৷ শ্রীকষ্চের দিব্য- 
লীলাস্থল নিধুবন, রাধারমণের মন্দির, যমুনাপুলিন প্রভৃতি দর্শন 
করিতে করিতে প্রেমাশ্রধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন । ভগবান শ্রীকৃঝ ও 
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ত্রীরাধার অতীত লীলাম্মবৃতি যেন সেইদিন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, 
যেমন প্রত্যক্ষভাবে তাহাদিগের মানসচিত্র দেখি পরিব্রাজক স্বামী 

কৃষ্ণানন্দ-রচিত এই গানটির প্রতিটি ছত্রে__ 
যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা-প্রবাহিণী । 

( ও যার) বিমলতটে, রূপের হাটে, 

বিকাত নীলকান্তমণি ॥ 
চে নল বঃ 

কোথা চারু-চন্দ্রাবলি, কোথা বা সে জলকেলি, 

কোথা ললিতা সখী স্ুহাসিনী ; 

কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী বামেতে রাই 

বিনোদিনী । প্রভৃতি 

সত্যই বৃন্দাবনের পবিত্র ধুলিকণায় আজিও জড়িত রহিয়াছে 
দ্বাপরের সেই অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণলীলার পুণান্মৃতি । শ্রীমা সারদাদেবী 
বন্দাবনে অতীতের সেই লীলামাধুর্ধব ভাবচক্ষে দর্শন করিয়াই 
আত্মসমাহিত হইয়াছিলেন। 

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন, বৃন্দাবনে কালাবাবুর 
কুর্ধে থাকিবার সময় আর একটি স্মৃতিজড়িত ঘটনার কথা বলি। 
শ্রীমাকে দেখিয়। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন? “যোগীনকে 
( যোগানন্দ মহারাজ) তুমি ইঞ্টমন্ত্র দান করবে ।” আ্ীমা প্রথমে 
এ স্বপ্লাদেশের মর্ম ঠিক অনুধাবন করতে পারেন নাই এবং সেজন্য 

যোগীন স্বামীকে মন্ত্রদান-সম্বন্বে তিনি কিছুই স্থির করিতে পারেন 
নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে পুনরায় একদিন স্বপ্পে স্বামী 
যোগাঁনন্দকে দীক্ষা দান করিবার জন্তা আদেশ করিলেন। তখন 

শ্রীমা একটু বিশ্মিত হইলেন, কিন্তু সেইবারেও সন্দেহযুক্ত 
হইয়। তিনি প্রিয় সম্তীন যোগাঁনন্দকে দীক্ষা দিবেন_কি দিবেন না 
তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। পরে পুনরখয় একদিন যখন 
শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে স্বপ্নে এ দীক্ষাদানের জন্তা আদেশ করিলেন 
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তখন শ্রীমা অবনতমস্তকে তাহার আরাধাদেবতার আদেশ পালন 
করিলেন ও একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া পূজা করিতে করিতে তিনি 
যোগানন্দ স্বামীকে মন্ত্রদান করিলেন ৷ ইহাই শ্রীমায়ের প্রথম মন্ত্র 
দীক্ষাদান। 

“আমার জীবনকথা? গ্রন্থে অভেদা নন্দ মহারাজ পুনরায় লিখিয়াছেন, 
শ্রীম৷ যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির শোকে মুহমান তখন শ্রীমা 
নিজের হাতের বালা খুলিয়৷ ফেলিবেন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন । কিন্তু 
যখন তিনি হাতের বালা খুলিতে যাইতেছেন, ঠিক সেই সময়ে শ্রীমা 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর স্থুলশরীরে আবিভূ ত হইয়! 
তাহাকে হাতের বালা খুলিতে নিষেধ করিতেছেন ও বলিতেছেন £ 
“আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন এঘর থেকে ওঘর |” 
শ্রীমা শ্রাশ্রাঠাকুরের অভয়-বাণী পাইয়া হাতের বালা আর খুলিতে 
পারেন নাই, কেননা শ্রীমা ভালভাবেই বৃঝিয়াছিলেন ফে, শ্রীশ্রীঠাকুরের 
পাখিব শরীরের অদর্শন হইলেও দিব্যশরীরে ভিনি সর্বদাই সবত্র 
বিরাজ করিতেছেন । সেই সময় হইতে শ্রীমা লাল নরুণপেড়ে কাপড় 
পরিতেন এবং হস্তে বালা পরিধান করিতেন । 

স্বামী অভেদানন্দ বলিতেন, শামার অমৃত চরিাত্রের কথা ভাবিবার 

ও বলিবার সময়ে চক্ষের সম্মুখে মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠিত অপরূপ 
একটি দৃশ্যের স্মৃতি । শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পরদিন শ্রীসারদাদেবী 
যখন শোকে একান্ত কাতর হইয়া “মা কোথায় গেলি গো” বলিয়! 

উচ্ৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন তখন সেই নিদারুণ দৃশ্য দেখিলে 

পাষাণ গলিয়া যায় । সবত্যাগী সম্ভানগণ এবং ভক্ত ও শ্ররা মকৃষ- 

অন্ুরাগীরা কাশীপুর-উদ্ভানবাটার গৃহের একপার্খে দাড়াইয়া ঢক্ষের 
জল মুছিতেছিলেন এবং পরমাশ্চর্ধমরর পতির উদ্দেশ্তে আশ্চর্যনয়ী 

পত্বীর মুখে “মা কোথায় গেলি গো” বাণী শুনিয়া সেইদিন বিশ্ময়- 

বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহারা জানিতেন যে, শ্রাশ্রাঠাকুর মাকে 
সাক্ষাৎ আগ্যাশক্তি জগজ্জননীর প্রতিমৃতি বলিয়া মনে করিতেন ও 
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শ্রদ্ধা করিতেন এবং শ্রীমা সারদাও গ্রীশ্রীঠাকুরকে “মা কালী, বা 
মহাশক্তির অবতার বলিয়া মাঝে মাঝে সম্বোধন করিতেন। 

অলৌকিক পতি-পত্বীর অনন্দৃষ্ট মধুর সম্পর্ক সাধারণ মানুষের 
নিকট চিরকালই অন্ছ্েয় ও বিন্ময়ের বন্ত। শ্রীরামকৃষ্ণসম্তানর৷ 

প্রত্যক্ষ করিলেন, শ্রীমা যখন অশ্রুসিক্ত নয়নে হস্তের বাল! খুলিতে 

গিয়াছিলেন তখন শ্রারামকৃষ্জদেব অশরীরী বাণীতে শ্রীমাকে বলিয়া 
ছিলেন £ “এ তোমার ক্যামন বুদ্ধি গো ? আমি কি গেছি? যেমন 
এ'ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়া । আমি তো সদাসরব্দা তোমার সঙ্গে 

আছি।” এই সকল ঘটনা হইতে মনে হয়, শ্রীভগবানের পৃথিবীলোকে 
লীলা সার্থক হয় না তাহার চিরসঙ্গিনী শক্তিকে না লইয়া 

কেননা লীলাচঞ্চলা শক্তিকে বাদ দিয়! নিতান্বরূপ শিবের স্থ্টিবিলাস 
অসম্ভব । তাহা ছাড়া শক্তিরই তো অবতার; নিগুণ অচঞ্চল ব্রহ্ম- 

চৈতন্তের লীল। ও বিকাশ অসম্ভব । মায়! বা মহামায়াই মহাশক্কি 
এবং এই মায়া বা মহামীয়াই তন্ত্রের সচ্চিদানন্দময়ী কালী । 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পর মহাশক্তিবূপিগী প্রীারদাদেকীর 
দিবাপ্রকাশেই শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বদা প্রকাশমান ছিলেন। ইহা যেন 
শক্তির মধ্যেই শিবের জ্যোতির্ময় প্রকাশ । আসলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
প্রকাশ সার্থক ব! পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল আগ্ভাশক্তিরূপিণী শ্রীমা 
সারদার মধ্যে । কিন্তু মায়ার সংসারে মিলন-বিচ্ছেদের লুকোচুরি- 

খেলা না থাকিলে লীলার মাধুর্য তে৷ প্রকাশ পায় না। তাই 
শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যক্ষ-আশ্বাস ও অশরীরী বাণী লাভ করিয়াও 
শ্রীমা মাঝে মাঝে হতাশ ও অধীর হইয়া পড়িতেন। স্বামী 

অভেদানন্দ মহারাজ “আমার জীবনকথা, গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বুন্দাবনে 

কালাবাবুর কুঞ্জে থাকিবার সময়ে শ্রীমা দ্বিধা মন লইয়া পুনরায় হাতের 
বাল৷ খুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেইবারেও তিনি বাধা 

পাইয়াছিলেন, কারণ অকনম্মাৎ করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুক্ঝ স্থলশরীরে 
আবিভূর্ত হইয়া শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন £ “তুমি হাতের বালা খুলো 
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না। শ্ত্রীকচ যার পতি, তার বিধবা হওয়া ভাগ্যে নাই। সে 
চিরসধবা |” শ্রীমা পরিশেষে নিবৃত্ব হইয়াছিলেন। তাছাড়া 
প্রতিপদে শ্রীমা' অনুভব করিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার 
পার্থে ছায়ার হ্যায় সবদা বিরাজ করিতেছেন । 

শ্রীমার সহিত বুন্দাবনে বাঁস করিবার সময় অভেদানন্দ মহারাজ 
শ্রীমার পদধুলি লইয়৷ একাকী বৃন্দাবনের সকল স্থান দর্শন ও চৌরাশী 
ক্রোশ পরিক্রমণ করিয়াছিলেন ও পরিক্রমার পর শ্রীমাকে সকল 
কথা তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত 

করিয়া অভেদানন্দ মহারাজ বরানগরের ( কলিকাতা ) নূতন মঠে 
ফিরিবেন সংকল্প করিয়! শ্রীমার অনুমতি প্রার্থনা! করিলেন । আামাও 

সানন্দে তাহাকে বরানগর মঠে ফিরিবার জন্য অনুমতি দান করিয়া- 

ছিলেন । কিন্তু তিনি শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া বহির্গত হইবেন এমন সময়ে 
যোগানন্দ মহারাজ আসিয়া তাহাকে বলিলেন, শ্রীমার আদেশ__ 
মাষ্টার মহাশয়ের পত্বীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় পৌছিয়৷ দিতে 
হইবে । একদিকে যোগানন্দ স্বামীর কথা ও অপর দিকে শ্রীমার 

আদেশ শুনিয়া অভেদানন্দ মহারাজ বিশেষ চিত্তিত হইলেন, 
কারণ মাষ্টার মহাশয়ের পত্বীর মস্তি তখন কিছুটা বিকৃত ছিল । 

স্থতরাং বিকৃতমস্তি্ষ মানুষকে লইয়া পথে ভ্রমণ করায় বিপদ 

ঘটিতে পারে। কিন্ত শ্রীমার আদেশ অমান্য করিবার সাধ্য 
অভেদানন্দ মহারাজের ছিল না । অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে 
ভাবিয়া তিনি শ্রীমার পদধুলি গ্রহণ করিয় বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন। 

সঙ্গে চলিলেন মাষ্টার মহাশয়ের পত্বী । শ্রীমার কপায় পাগলিনী পথে 

কোন-কিছু উপদ্রব করেন নাই। হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিয়া 

অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীম-র পত্বীকে তাহার কলিকাতার বাটাতে 

পৌছাইয়। দিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন, বিপদতারিণী 

বিশ্বরূপিণী শ্রীমা যাহার সহায় তাহার আবার বিপদ কী হইতে 

পারে! 
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একবার একজন ভক্ত অভেদানন্দ মহারাজকে জিদ্কাসা করিয়া- 

ছিলেন ঃ *শ্রীসারদাদেবী কে ?” তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 
শ্রীমার নিকট প্রার্থণা করিলে ধানের সময় তিনি তাহা বুঝাইয়া 
দিবেন। তাহার পর তিনি সাধক রামপ্রসারদের নিদর্শন দিয়! 
বলিয়াছিলেন, ্ 

কে জানেরে কালী কেমন, 

ষড়দর্শনে না পায় দরশন । 

অর্থাৎ ব্রহ্মময়ী কালীকে বুঝিতে গিয়া শিব পাগল হইয়াছেন । 

শ্রীসারদাদেবী সম্বন্বেও ঠিক এ এককথা। পুনরায় এ গানটির 
অপরাংশের তুলনা দিয়া বালেন, 

সাকার সাধকে তুমি সাকারা, 

নিরাকার-উপাসকে নিরাকারা। 

কেহ কেহ কয়, ব্রহ্ম জোতি্ময়, 

সেও তুমি তারা ত্রিকালবতিনী । 

যে-অবধি যার অভিসন্ধি হয়, 

সে-অবধি সে পরত্রহ্ম কয় ; 

তৎপরে তুরীয় মশিবচনীয় 

সেও তুমি তারা ত্রিলোকব্যা পিণী । 
স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলিতেন, গানটির যথার্থ মর্ম বুঝিতে 

পারিলে আগ্যাশক্তিরূপিণী শ্রীপারদাঁদেবীর স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব 

হইবে । “কেবল 177৮9119406 বা বুদ্ধি দিয়ে তাকে (ব্রহ্মময়ী আমাকে ) 

বোঝা যায় না। যেমন অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি অভিন্ন, তেমনি 

ব্রহ্ম ও মায়া এবং প্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীারদাদেবী এক ও আঅভিন্ন। 

মায়া আসলে পরমেশশক্তি । তিনি আবার বিদ্যা ও অবিষ্ভারূপিণী | 

শুদ্ধ মন ও অশুদ্ধ মন-রূপেও তিনি সকলের মধ্যে প্রকাশমান । 

অবিদ্যার ছুই শক্তি, আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি । * আবরণশক্তি 

দিয়ে তিনি সতা ব৷ যথার্থ বস্তুকে আবৃত করেন ও বস্তুর যথার্থ বপকে 
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জানতে দেন না, আবার বিক্ষেপশক্তি দিয়ে সতোর সপ্রকাশ 
রূপকে তিনি পুনরায় প্রকাশ করেন।” 

ত্বমেক! প্রকৃতি ব্রহ্ম-আচ্ছাঁদিনী, 

মহামায়ারূপে ত্রিজগৎমনমোহিনী ।” 

অভেদানন্দ মহারাজ পুনরায় বলিয়াছেন 2 প্শ্রীম। সারদা সাক্ষাৎ 

মহামায়া । সুতরাং তার কৃপা না হলে সংসারের মায়া-মোৌহ কাটে 

না, বিবেক-বৈরাগা আসে না ও জ্ঞানচক্ষু খোলে না। তাই তার 

উপাসনা করতে হয়, তাকে প্রসন্ন করতে হয় এবং তার কাছে ব্যাকুল 

হয়ে প্রার্থনা করতে হয়। তার কৃপা হলে তিনি সচ্চিদানন্দরূপী 

প্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়ে দেন। তাই তার কাছে প্রার্থনা কর তার 

কৃপা পাবার জন্য ।” শ্রীসারদাদেবী সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ 

মহারাজের দিব্যদৃষ্টি ও ধারণা এই সকল কথ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

॥ শ্রীমা সারদ। ও স্বামী যোগানন্দ ॥ 

শ্রীমা সারদার আর একজন পরমন্সেহের সন্তান স্বামী যোগানন্দ 

মহারাজ । বলিতে গেলে তিনিই সম্তানদিগের মধ্যে প্রথমে শ্রীমার 

দেখাশুনার ও পরিচর্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যতদিন-পর্যস্ত 

শ্রীমা লীলাধামে বর্তমান ছিলেন ততদিন আন্্রাবহ সন্তানের ন্যায় 
শ্রীমার সেবা-শুশ্রাষা করিয়াছিলেন । সেবা-পরিত্ৃপ্তা নেহময়ী শ্রীমাও 

যোগানন্দ মহারাজের কথা বলিতে গিয়া প্রায় বলিতেন £হ “যোগেন 

আমার ভারী” অর্থাৎ ভারগ্রহণকারী । শ্রীমা যখন কলিকাতা 

বোসপাড়া লেনে থাকিতেন তখনও তাহার সেবার ভার গ্রহণ 

করিয়াছিলেন যোগানন্দ মহারাজ । পরমনিষ্ঠার সহিত যেভাবে 
তিনি শ্রামার সেবা-শুশ্রাষ৷ করিয়াছিলেন তাহাতে সতাই বিন্জিত 
হইতে হয় । 

শ্রীম! যে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বপ্লাদেশ পাইয়া যোগানন্দ মহারাঁজকে 
দীক্ষা দান করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি : 
শ্রীমা প্রথমে মনের ভ্রম ভাবিয়! শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বপ্পাদেশকে কার্ধে 
পরিণত করেন নাই । সুতরাং দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার পুনরায় 
শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে স্বপ্ধে দর্শন দিয়াছিলেন এবং শ্রীমা পরিশেষে 
যোগানন্দ মহারাঁজকে মন্ত্র দান করিয়াছিলেন । 

শ্রীমা ও যোগানন্দ মহারাঁজ পরস্পরের মধ্যে স্েহ-ভালবাসার 
সম্পর্ক ছিল অপূর্ব রকমের । শ্রীমা নাকি যোগানন্দ মহারাজকে 
ঈশ্বরকোটি ও কৃষ্ণসখা গাণ্তীবী অর্জন বলিয়া জানিতেন, আর 

'যোগানন্দ মহারাজ শ্রীমাঁকে সাক্ষাৎ বিশ্বরূপিণী মহামায়া বলিয়া 

জ্বান করিতেন। যোগানন্দ মহারাজের অন্তর্ধানের পর শ্রীম। প্রায় 
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বলিতেন £ “আমার বোঝ। নিতে পারে এমন কে আছে দেখি না । 

তবে যোগেন ছিল । ছেলে যোগেন আমার যেমনটি সেবা করেছে, 
তেমনটি আর কেউ পারবে না।” আবার কখনও কখনও বা শ্রীম। 
বলিতেন £ “যোগেনের মতো আমাকে কেউ ভালবাসত না। 

আমার যোগেনকে কেউ যদি আট আনা পয়স। দিত, সে আমার 
জন্য রেখে দিত, আর বলত মা তীর্থে-টীর্ঘে যাবেন, তখন খরচ 
করবেন । আহা কী ভালবাসা 1” সতাই যোগানন্দ মহারাজ ছিলেন 

শ্রীসারদাদেবীর আদরের সন্তান । 
একবার যোগানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে একটি লেপ উপহার 

দিয়াছিলেন। লেপটি ছিল জীর্ণ” কিন্তু তাহা হইলেও শ্রীমা 
লেপটিকে যত্বু করিয়া রাখিয়৷ দিয়াছিলেন । এমন কি শ্রীমা লেপটির 

কাপড় পর্যস্ত পরিবর্তন করেন নাই পাছে তাহার রঙটির পরিবর্তন 
হয়।. যোগানন্দ মহারাজের অস্তর্ধানের পরও শ্রীমা লেপটি অত্যন্ত 
যত্ব করিয়া তুলিয়া রাঁখিয়াছিলেন। একবার কোন ভক্ত লেপটি 
ব্যবহার করিবার জন্য শ্রীমার নিকট হইতে চাহিলে শ্রীমা 
বলিয়াছিলেন £ “না, লেপটি নিয়ে কাজ নেই। এঞলেপ যোগেন 

দিয়েছিল, দেখলেই তাঁকে মনে পড়ে ।” স্সেহময়ী মায়ের প্রাণ অত্যন্ত 
কোমল, তাই সন্তানের স্থৃতি শ্রীমার পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। 

প্রতি বৎসর শ্রীম! শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজজার সময় পিত্রালয়ে 
জয়রামবাটার বাড়ীতে যাইয়া পুজার বাসনপত্র মাজিয়া ধুইয়া 
পরিষ্কার করিতেন । যোগানন্দ মহারাজ তাহা জীনিতেন, সেইজন্য 

শ্ীমার কষ্ট লাঘব করিবার জন্য দোকান হইতে পছন্দমত কাঠের 
বারকোস প্রভৃতি বাসন কিনিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীমা যোগেন 

মহারাজেব কাওড দেখিয়া হাস্য করিলেও অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন । 

শ্রীমার আনন্দ দেখিয়া যোগেন মহারাজ বলিয়াছিলেন £ মা, 

তোমাঁকে আর জয়রামবাটাতে গিয়ে বাসন মাজতে হবে ন!।” পুত্রের 
সল্পেহ-ব্যবহারে প্রসন্নময়ীর প্রসন্নতাঁর অস্ত ছিল না । 
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ক্রমে যোগানন্দ মহারাজ কঠিন রোগে আক্রান্ত, হইলেন । 
তাহার চিকিৎসার জন্য ছুইজন চিকিৎসক আনয়ন করা হইয়াছিল । 
গুরুভ্রাতারা সকলে মিলিয়! প্রাণ দিয়া যোগানন্দ মহারাজের সেবা- 

শুশ্ৰাা৷ করিয়াছিলেন । কিন্তু নিয়তির নির্দেশ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
যোগানন্দ স্বামীজীর অসুখ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । সম্ভান- 

ৎসলা শ্রীমা যোগানন্দ মহারাজের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া 
পড়িলেন। তিনি সন্তানের নিরাময়ের জন্য আ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন । যোগানন্দ মহারাঁজের জন্ত চিন্তায় ও ভাবনায় এবং 

নানান পরিশ্রমে শ্রীমার শরীরও বেশ খারাপ হইয়া পড়িয়'ছিল। 

স্থতরাং নিরুপায় হইয়া সেবা-শুশ্রাধার জন্য শ্রীমা যোগানন্দ মহারাজের 
সহধমিণীকে আনিবার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। মাতৃগতপ্রাণ 

যোগানন্দ মহারাজ শ্রীমার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আপত্তি 

করিয়াছিলেন । শামা কিন্ত তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাহার 

সহ্ধমিণীকে আনাইয়া বলিয়াছিলেন ঃ “একে উপদেশ দাঁও ।” 

কঠোর সম্নাপী যোগানন্দ মহারাজ তাহাতে বলিয়াছিলেন £ “মা, 
সে সব তুমি বুঝবে ।” সদাহাস্তময়ী শ্রীমা সম্ভানের কথ শুনিয়া 
একটু হাস্য করিয়াছিলেন মাত্র, কেননা তিনি বুঝিয়াছিলেন, স্বামীর 
আঁপদকালে পত্বীর পক্ষেও কর্তব্য থাকে প্রচুর । 

শ্রীম! কিন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তাহার সন্তানের সুস্থতার জন্য 
আকুলভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন । লীলাময়ীর লীলার রহস্য 

বোঝা কঠন। শ্রীমা অধীরভাবে একজন সেবককে প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন £ “আমার ছেলে যোগেনের কি হবে_ বাবা ?” 

সেবক শ্রীমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, যোগীন মহারাজ 
নিরাময় হইবেন, উদ্বেগের কোন কারণ নাই। শ্রীমা যোগানন্দ 

মহারাজের অবস্থা কিন্তু মোটেই ভাল বলিয়া মনে করিতোছিলেন না । 

তিনি জনৈক ভক্তকে একদিন বলিয়াই ফেলিলেন £ পবঙ্কবা, আমি 
যে দেখেছি, ভোরবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর যোগেনকে নিজে নিতে 
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এসেছেন ।” এই কথা বলার পর শ্রীমা বুঝিয়াছিলেন, সেইকথা 
ভক্তকে বলিয়া তিনি ভাল কাজ করেন নাই। কিন্তু স্বপ্নের কথা 

তিনি ভূলিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, 
যোগীন মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুর আর পৃথিবীলোকে রাখিবেন না। 
এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্রীমা অকস্মাৎ কীদিয়া অধীর 
হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় আত্মসংবরণ করিয়া ভক্তকে 
বলিয়াছিলেন £ “কাউকে একথা বলো না বাবা, বলতে নেই।” 

ভক্ত কিন্তু 'শ্রীমার কথ! ঠিক বুঝিতে পারে নাই। 
এইদিকে যোগানন্দ মহারাঙ্গের অবস্থাব উন্নতি না হইয়া বরং 

অবনতি হইতে লাগিল এবং মরন্তদ মুহুর্ত ক্রমশই অগ্রসর 

হইতে লাগিল। সতাই যোগানন্দ মহারাদ্ের জীবনদীপ নিবাপিত 

হইল । শোনা যাঁয়, জীবনদীপ নিবাপিত হইবার কিছু পুবে যোগানন্দ 

মহারাজ নাকি শ্রীমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়ছিলেন £ “না, আমায় 

নিতে এসেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব ও শশ্রগাকুর স্বয়ং” । আম।ও প্রিয় 
সন্তানের অস্তিমকাল নিকটবতাঁ হইয়াছে জানিতে পারিয়া দ্বিঠলে 

আপনার ঘরে চলিয়া গিয়াছিলেন। যোগানন্দ নহার।জের 

মহাপ্রয়াণে সমবেত গুরুভ্রাতা ও ভক্তগণ কাদিয়া আকুল হইয়া- 

ছিলেন। শ্রীমার নিকটও এ সংবাদ উপস্থিত হইল। পুব্রহ।র! 
গর্ভধারিণীর হ্যায় শ্রামা উচ্চৈঃস্বরে কীদিয়া উঠিলেন। একগন সেবক 
দ্রুতপদে দ্বিতলে গিয়া গ্রমাকে সাস্ত্বনা দিতে চেষ্টা কিলেন। মা 

কিন্তু বিরক্তি-সহকারে তাহাকে বলিয়াছিলেন* “ভুমি যাও। 
আমার যোগেন আমায় ফেলে চলে গেল, আর কে আমায় দেখবে ।৮ 

গ্রামার অধীর ভাব ও চক্ষে অশ্রজল দেখিয়া সকলেই স্তম্তি5 ও নিবাক 

হইয়া রহিলেন। সন্তানহারা হইয়া শামা আকুলা ও অধীরা, 

স্বতরাং তাহাকে সান্ত্বনা দিবার শক্তি কাহার আছে । তবে সবংসহ। 

বিশ্বজননীর শোঁকেরও একটি সীমা আছে । সেইজন্য 'শ্রামা আত্মসংবরণ 
করিয়। গন্তীর হইয়৷ রহিলেন ! আমলে সংসারের তুচ্ছ সুখ-ছুঃখ ও 



১২৮ বিশ্বরূপিণী মা সারদা 

আনন্দ-নিরানন্দকে লইয়াই মহামায়ার লীলা ও খেলা । কিন্তু সেই 

লীলার মধ্যেও এক অবর্ণশীয় মাধুর্ধ আছে, যদিও সে মাধুর্ষের 
রসাম্বাদন করা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। শ্রীমার গম্ভীর ভাব 

লক্ষ্য করিয়া সকলেই বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার! 
জানিতেন না যে, ন্নেহ-ভালবাসার বন্ধনে শুধু মানুষ কেন, বিশ্বের 
সকল প্রাণী ও সকল বস্ত এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারকাও আবদ্ধ । 
অনাবিল স্সেহ-ভালবাসার জন্যই বিশ্বজননী শ্রীমা সকলের নিকট 

বাঁধা পড়িয়াছিলেন এবং সেজন্যই স্বামী যোগানন্দের মহাসমাধির 

পর শ্রীমা ছুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাহার সেবককে একদিন 
বলিয়াছিলেন £ “বাড়ীর একখানি ইট খসল । এবার সব যাবে ।” 

নবনিীয়মান শ্রীরামকৃষ্ণসজ্বজীবনের ভবিষ্যৎ ভাবিয়াও শ্রীমা একটু 
চিন্তিত হইয়াছিলেন । যোগীন মহারাজ ছিলেন তাহার মন্ত্রশিষ্যদিগের 

মধ্যে প্রথম ও প্রধান, তাই সৌরমণ্ডলের একটি জ্যোতিষ কক্ষচ্যুত 
হওয়ায় বিশ্বপ্রকৃতি শ্রীমার অন্তরেও বিষাদের ছায়াপাতি হওয়। কিছু 

বিচিত্র নয় । 
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॥ শ্রীমা সারদ। ও স্বামী সারদানন্দ ॥ 

শ্রীারদাদেবীর আর একজন ন্েহের সন্তান ছিলেন স্বামী 
সারদানন্দ মহারাজ । সারদানন্দ মহারাজের কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমা 

একদিন বলিয়াছিলেন £ “সে (শরৎ ) আমার বাস্ুকি; সহস্র ফণ৷ 
ধরে কত কাজ করেছে। যেখানে জল পড়ে, সেখানেই ছাতা 
ধরে।” সত্যই সারদানন্দ মহারাজ ছিলেন সমগ্র শ্রীরামকৃষ্কসজ্ঘের 

ধারক ও পালক । তিনি সকল সময়েই ছিলেন ধনী-নির্ধন ও সহায়- 

অসহায়ের পরম বন্ধু। স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু 
মহারাজ ), স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজ প্রভৃতির পর সারদানন্দ 
মহারাজ সেবকরূপে একাধিক্রমে একুশ বংসরকাল শ্রীমার সেবা 
করিয়াছিলেন । শ্রীমায় যখন যে প্রয়োজন হইয়াছে তখনই স্সেহের 
সেবক শরৎকে (সারদানন্দ মহারাজকে ) ডাকিয়া তাহার হস্তে 

সকল সমস্যার সমাধানের ভার ছাড়িয়া দিয়া শ্রীমা নিশ্চিম্ত 
হইতেন। মাতৃভক্ত সম্ভান সারদানন্দ মহারাজও শ্রীশ্রীঠাকুর ও 
শ্রীমার নাম স্মরণ করিয়া নিবিত্বে সকল সমম্তার সমাধান 
করিতেন । 

জয়রামবাটি ও কামারপুকুর হইতে শ্রীমাকে কলিকাতায় 
আসিতে হইলে অমনি ডাক পড়িত শরৎ মহারাজের। তখন 
শ্রীমাকে আনিবার জন্য শরৎ মহারাজ নিজে যাইতেন, নতুবা 
অন্য কোন বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া দিতেন । যাহাতে শ্রীমার কোন 
অস্ুবিধ৷ না হয় সেইদিকে শরৎ মহারাজের সর্বদ! দৃষ্টি থাকিত। 
তাই শরৎ মহারাজ ছিলেন যেন শ্রীমার কুটিরের দ্বারী ; তিনি 
সর্বদা দ্বার রক্ষা করিতেন যেন যখন-তখন কেহ অকন্মাৎ আসিয়। 

৪ 
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গ্রীমাকে বিরক্ত ন। করে। মোটকথ' শ্রীমার সুখ-ন্বাচ্ছন্দ্যের দিকে 
সারদানন্দ মহারাজের সর্বদা সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি থাকিত। 

একবারের একটি ঘটনা । একজন ভক্ত শ্রীমাকে দর্শন করিবার 
জন্ পায়ে হাটিয়া কলিকাতা হ্যারিসন রোড হইতে উদ্বোধনে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন। ভক্তটি আসিয়াই একেবারে সোজা উপরে 
দ্বিতলে শ্রীমার ঘরের দ্রিকে অগ্রসর হইতেছেন। শ্রীমার দ্বারী 
সারদানন্দ মহারাজ দূর হইতে তাহা! লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি 
ত্রযস্তব্স্ত হইয়া ভক্তটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন £ “না, এখন মার 

কাছে যেতে দেবে! না, তিনি এইমাত্র ক্লান্ত হয়ে ফিরেছেন।” ভক্তটি 
সারদানন্দ মহারাজের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে পাশ 

কাটাইয়া উপরে চলিয়। গেলেন ও যাইবার সময় বলিলেন £ “মা! কি 
কেবল একা আপনার ?” কিন্তু উপরে উঠিয়াই তাহার মধ্যে বেশ 
একটু ভাবাস্তর উপস্থিত হইল, কেনন! মনে হইল, কৃতকর্মের জন্য তিনি 
বেশ অন্ৃতপ্ত হইয়াছেন । যাহাহউক তিনি শ্রীমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া শ্ীমাকে প্রণাম করিলেন এবং সারদানন্দ মহাবাজের নিষেধ- 

বাক্য অমান্য করিয়াছেন তাহাঁও শ্রীমাকে নিবেদন করিলেন। 

শ্রীম। শুনিয়া বলিলেন £ “শরতের তাহাতে কোন দোঁষ নাই । তাহার 
ছেলেরা কাহারও কোন অপরাধ গ্রহণ করে না।” ভক্ত শ্রীমার 

কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্ত শরৎ মহারাজের প্রতি অন্যায় 

আচরণ করায় অন্তরে বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন। তিনি 

শরৎ মহারাজের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন স্থির করিয়া সিড়ি দিয়া 
নীচে নামিয়াই দেখিলেন সারদানন্দ মহারাজ ঠিক সেই একই স্থানে 

দ্বার-রক্ষকের স্তাঁয় বসিয়া রহিয়াছেন। শরৎ মহারাজের সম্মুখে 

উপস্থিত হইয়। ও তাহাকে প্রণাম করিয়া ভক্ত আপনার কৃত- 

অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ক্ষমাসুন্দরমৃত্ি সারদানন্দ 
মহারাজ কিন্তু পূর্ব হইতেই ভক্তকে ক্ষমা করিরাছেন। তিনি 
ভক্তকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন ঃ “অপরাধ আবার কি? এমন 
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ব্যাকুল না হলে কি আর শ্রীমার দেখ! পাওয়া যায়?” ক্রুদ্ধ ও 
অশান্ত ভাবের পরিবর্তে শরৎ মহারাজের শাস্ত সমাহিত প্রসন্ন মৃততি 
দেখিয়। ভক্ত বিশ্মিত ও স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন এইরূপ না হইলে 
কি আর স্সেহের সন্তানরা শ্রীমার সেবক হইবার সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছেন । 

সারদানন্দ মহারাজের জীবনের প্রধান কর্তবাই ছিল '্রীমার 

সকল সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা । একবার সারদানন্দ মহারাজ 
যখন কাশীতে ছিলেন তখন শ্রীম৷ কলিকাতায় যাইবার প্রসঙ্গ লইয়া 
বলিয়াছিলেন £ “শরৎ কলিকাতায় নাথাকলে আমার সেখানে 

যাবার কথা উঠতেই পারে না । কার কাছে যাব? আমি সেখানে 
আছি, আর শরৎ যদি বলে, মা, কয়েক দিন অন্যত্র যাচ্ছি, তাহলে 

আমি বলব--একটু থাম বাবা, আমি আগে এখান থেকে পা বাড়াই, 
তারপর' তুমি যাবে । শরৎ ছাড়া আমার ঝি কে পৌঁয়াবে ?” 
আর একবার শরৎ মহারাজ-প্রসঙ্গে শ্রীমা বলিয়াছিলেন ; “শরং 

যে ক'দিন আছে, সে ক'দিন আমার ওখানে থাকা চলবে । তারপর 

আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে আছে দেখি না। শরংই 
সবপ্রকারে পারে, শরৎ হচ্ছে আমার ভারী ।” 

এমনি ছিল সারদানন্দ মহারাজের প্রতি শ্রীমার ন্লেহের আকর্ষণ 
ও নির্ভরশীলতা । তাহা ছাড়া দেখা যাইত, লোকসমক্ষে শ্রমা নকল 

সময়েই সকল সন্তানের আভিজাত্য ও সন্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। 

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা এখানে বলি । একবার একজন ভক্ত 
জয়রামবাটীতে গিয়। শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন “আপনাকে কিছুদিনের 
জন্য নিয়ে যেতে এসেছি । বাড়ীভাড়৷ ইত্যাদি সব ঠিক করেছি ।” 

শ্রীমা শুনিয়া বলিয়াছিলেন £ “শরৎ কি এসব কথ। জানে ?” ভক্তটি 
বলিয়াছিলেন £ “না 1৮ শ্রীমা উত্তরে বলিয়াছিলেন “তবে আমার 

যাওয়া হতে পাঁরে না । শরৎ এসে ফিরে গেছে । আগে কলিকাতায় 

যাই । সে যদি ৰলে তখন দেখা। যাবে ।” ভক্ত তহুত্তরে বলিয়াছিলেন £ 
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“মা, আমরা তো! সব যোগাড় করেছি ।” শ্রীমা তাহার উত্তরে 

বলিয়াছিলেন £ “তোমরা আগে না জানিয়ে যোগাড় করলে কেন 

বাবা ?” ভক্ত অগত্য1 নিরুপায় হইয়। চলিয়া গেলে শ্রীমা কয়েকজন 
শ্রীভক্তকে বলিয়াছিলেন ঃ “দেখ মা, ওরা মনে করে আমাকে 
নিয়ে যাওয়া খুব সোজা । আমার ভার নেওয়া কি সহজ? শরং 

ছাড়া আর যে কেউ ভার নিতে পারে-_ এমন দেখিনি ।% 

একবার ছুইজন ভদ্রলোক শ্রীমার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইবার জন্ত, 
গিয়াছিলেন। শ্রীমা তখন অসুস্থ ছিলেন বলিয়া কয়েকদিন পরে, 

তাহাদিগকে পুনরায় আসিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তখনই 
দীক্ষাগ্রহণের জিদ্ ধরিয়া বসেন। তাহাতে শ্রীমা বলিয়াছিলেন £ 

“শরতের কাছে যাও, সে য! ব্যবস্থা করবে তাই হবে |” তাহাতে 
তাহারা বলিয়াছিলেন £ “মা, আর কাউকে তো আমরা জানি না। 

আপনার কাছে এসেছি, আপনাকে দীক্ষা দিতেই হবে ।” শ্রীম 
তাহাতে বিম্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন ; “বলকি? শরৎ আমার 

মাথার মণি। শরৎ যা করবে তাই হবে ।” তাহারা সারদানন্দ 
মহারাজকে চিনেন না-_ইহাতে শ্রীমার তে। বিস্মিত হইবারই কথা। 
শরৎ মহারাজ না হইলে শ্রীমার যে কোন কর্ম ই হয় না সেই কথ! 

তাহারা কেমন করিয়া জানিবেন। দীক্ষাবিষয়ে শ্রীমার একান্ত 

আপত্তি জানিয়া ও শ্রীমার মুখে শরৎ মহারাজের নাম শুনিয়৷ তাহারা 
বুঝিলেন স্বামী সারদানন্দ ব্যতীত তাহাদিগের কার্ধসিদ্ধি হইবার 
কোন উপায় নাই। অগত্যা দ্বিরুক্তি না করিয়। তাহারা সোজা সুজি 

সারদানন্দ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাহাদিগের 

অভিপ্রায় বিনয়-সহকারে নিবেদন করিয়াছিলেন । আন্মুপূবক ঘটনা 
শুনিয়।৷ সারদানন্দ মহারাঁজ বলিয়াছিলেন £ “শ্রীমা এখন অসুস্থ, 

স্থতরাং দীক্ষা নেওয়া তাহার নিকট অসম্ভব ।”৮ তখন ভক্ত-ছুইজন 

জানাইলেন যে, তিনি (শরৎ মহারাজ ) সম্মত হহলে দীক্ষা্দান- 

সম্বন্ধে শ্রীমার কোন আপত্তি থাকিবে না। তাহাদিগের মুখে, 
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শ্রীমার অভিপ্রায় শুনিয়া সারদানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন £ 

“মা একথা বলেছেন ? আচ্ছ। তোমরা তাহলে অমুক দিন প্রস্তত হয়ে 
এসো ।” প্রজ্ঞারূপিণী শ্রীমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কিছু করিবার 
শক্তি শরৎ মহারাজের ছিল না। শ্রীমার আজ্কাই বেদবাকা ও 
ভগবান শ্রীরামকুষ্দেবের আদেশ এমনই ছিল শ্রীমা-সম্বন্ধে শরৎ 

মহারাজের বিশ্বাস, অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধা। করুণাময়ী শ্রীমার 

অজভ্ ন্েহ-ভালবাঁসা লাভ করিয়াও সারদানন্দ মহারাজের মনে 

বিন্দুমাত্র অহংকারের লেশ কোনদিন কেহ দেখে নাই । একাস্ত 
নিরভিমানী শাস্তত্বভাব শরৎ মহারাজ ছিলেন শ্রীমার সরল ও যোগা 

সন্তান, তাই শ্রীমাও ন্ুষোগ্য স্থানে তাহার সকল ভার অর্পণ 
করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। 

অনেক সময় শ্রীমা জয়রামবাটী হইতে ফিরিয়া! কলিকাতায় বাসের 

অত্যস্ত অস্থুবিধা অনুভব করিতেন । কেদারচন্দ্র দাস মহাশয় শ্রীমার 

নামে কলিকাতায় একখণ্ড জমি দান করিয়াছিলেন । তাহাছাড়া 

শ্রীমীর কলিকাতায় অবস্থানের অত্যন্ত অসুবিধার কথা সারদানন্দ 

মহারাজ বিশেষভাবে জানিতেন ৷ সেইজন্য এ দানের জমিটাতে 
তিনি শ্রীমার জন্য একটি বাঁটী তৈয়ারী করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন । 

কিন্তু তখন তাহার হস্তে উপযুক্ত অর্থ ছিল না। সেইজন্য অনেকের 
আপত্তি থাকা সত্বেও তিনি নিজের দায়িত্বে কিছু অর্থ খণ করিয়া 
বাগবাজারে শ্রীমার জন্য একটি নৃতন বাটা নির্মাণ করাইয়াছিলেন।১ 
শরৎ মহারাঁজের অন্তরের একাস্ত ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীমা আনন্দে ও 

নির্ভাবনায় নবনিমিত বাটাতে বাস করিবেন। শ্রীমাও সম্তানের 

সেই আশা ও আ'কাঙ্া পূর্ণ করিয়াছিলেন । 

উদ্বোধনের বাটা নিগিত হইবার পর মাতৃভক্ত শরৎ মহারাজ 

জয়রামবাটী হইতে শ্রীমাকে আনাইয়৷ সর্বপ্রথম সেই নবনিমিত 

১। বর্তমান উদ্বোধনে শ্রীমার বাটী। 
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বাটাতে রাখার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং শ্রীমা আপনার নৃতন 
বাটাতে নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বাস করিতে পারিতেছেন দেখিয়া 
আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং সেইজন্য শরৎ মহারাজকে শ্রীমাও প্রাণ 
ভরিয়া আশীবাদ করিয়াছিলেন । 

উদ্বোধনের নূতন বাটা নিমিত হইবার পর শ্রীমার মনের মতে। 
করিয়া তাহা সাজাইবার জন্যও শরৎ মহারাজের চিস্তার আর শেষ 
ছিল না। দ্বিতলে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিমূৃতির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল 
এবং পার্থখের ঘরে শ্রীমা ও রাধুর থাকিবার জন্য শরৎ মহারাজ 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । নূতন বাঁটাতে নৃতনভাবে সাজানো-গুছানে। 
ছাড়াও সকল রকম সুব্যবস্থা দেখিয়া শ্রীমার আনন্দের আর পরিসীমা 

ছিল না। ঠাকুর ঘর দ্বিতলে হওয়ায় শ্রীমা বলিয়াছিলেন £ 
“ত্্রীশ্রীঠাকুরকে ছেড়ে আমার থাকা চলে না, থাকা উচিত নয়; তা 
ভালই হয়েছে ।” শ্রীমা ও রাধুর থাকার জন্য শরৎ মহারাজ পৃথক 
পৃথক খাট, বিছানা, বালিস ও অন্যান্য আসবাবপত্রের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । সবৈশ্বর্যময়ী শ্রীমার বাসের জন্য যেন কোন 
এন্বর্ষেরই অভাব অস্থবিধা না হয় সেই দিকে শরৎ মহারাজের 
বিন্দুমাত্র ক্রটা ছিল না। কিন্তু দ্বিতলে নৃতন ঘরে বাস করার পর 
শ্রীমা একদিন বলিয়াছিলেন, তাহার খাটে শুইতে একটু অস্বস্তি বোধ 
হয়। তাহাছাড়া রাধুকে ছাড়িয়া তিনি থাকিবেনই বা কেমন 
করিয়া । আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের 
পর শ্রীমা রাধুর উপর মন রাখিয়াই সংসারের সকল কর্ম করিতেন । 
রাধু ছিল যেন শ্রীমার মায়ার সংসারে অবলম্বন । সেইজন্য রাধুকে 
ছাড়িয় শ্রীমা একমুহুর্তেও থাকিতে পারিতেন না। অন্যদিকে রাধুর 
অবস্থাও তদন্ুরূপ । রাধুও শ্রীমাকে ছাড়িয়। থাকিতে, খাইতে ও 
শুইতে পারিত না । স্তরাং এই সকল অস্থুবিধার কথা জানিতে পারিয়া 
সারদানন্দ মহারাজ তৎক্ষণাৎ শ্রীমার খাট ঠাকুর ঘরে রাখিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তখন হইতে শ্ত্রীমা ও রাধু একই খাটে 
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পাশাপাশি শয়ন করিতেন। রাধুর খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থাও 

তিনি শ্রীমার সঙ্গেই করিয়াছিলেন । সুতরাং শরৎ মহারাজের দিক 
হইতে শ্রীমার সেবার বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। তাহাছাড়া শ্রীমার 
জন্য তিনি আপন হস্তে সকল কিছুরই ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। 
মোটকথা আনন্দময়ী আরাধ্য শ্রীমার সেবা-যত্বুই ছিল সারদানন্দ 
মহারাজের জীবনে ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা । 

শ্রীমা আপনার গর্ভধারিণী জননীর প্রসঙ্গে একদিন কোন ভক্তকে 

বলিয়াছিলেন £ “আমার মা ছিলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমার ছেলে 
শরৎকে মা খুব ভালবাসতেন । আমার অনুমতি ছাড়া শরৎ কোন 

কাজই করত না। আহা এমনি ছিল তার নিষ্ঠা! শরৎকে নরেন 
ডেকে পাঠালো ওদেশে তার কাজে সাহায্য করার জন্যে । আ্ুতরাং 

শরৎ আমেরিকা যাবে বলে আমার অনুমতি নিতে এলো । আমি 
তাকে-আশীর্বাদ করে বলুম, কোন ভয় নেই, ঠাকুর তোমাদের সর্বদা 
রক্ষা করছেন ।” 

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 

স্বামী সারদানন্দ কলিকাতা হইতে রওনা হইয়৷ লগ্তনে উপস্থিত হন 
এবং মিষ্টার ই. টি, ই্টাির আতিথ্য গ্রহণ করেন । তখন আলমবাজার 
মঠে শ্রীরামকৃষ্ণসম্তানগণ তীব্র ত্যাগ-তপস্তায় ও তাহাদিগের বরেণ্য 
আচার্য শ্রীরামকুঞ্জদেবের জীবনাদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবন অতিবাহিত 

করিতেছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের কথা এবং তাহার প্রিয় 

গুরু-ভ্রাতাগণের কুশল-সমাচার জানিবার জন্য বহুদিন হইতে উদ্গ্রীব 
ছিলেন। সারদানন্দ মহারাজকে পাইয়। তিনি সকল-কিছু জানিতে 

পারিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন । ১৮৯৬ থ্রীষ্টাব্ধের জুন মাসের 

শেষে সারদানন্দ মহারাজ ভারতের বেদাস্তধর্ম ও আচার্যদেব 

শ্রীরামকৃষ্জদেবের আদর্শ প্রচার করিবার জন্য লগ্ডন হইতে আমেরিকায় 

গমন করেন । সুদূর পাশ্চাত্যে রওনা হইবার পূর্বমৃহূতে তিনি 

সাক্ষাৎ জ্ঞানরূপিণী শ্রীমার পদধূলি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন 
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এবং শ্রীম! সেই প্রসঙ্গেরই এখানে উল্লেখ করিয়াছেন ।, সারদানন্দ 

মহারাজ পাশ্চাত্য দেশে গমন করিলে প্রীনারদাদেবীর গর্ভধারিনী মা 
শ্রীসারদাদেবীকে বলিয়াছেন £ “হ্যা মা সাঁরু, তুই মা হয়ে কোন্ 
প্রাণে শরৎকে সাত সমুদ্ধ;র তেরো নদী দূরে পাঠালি? তোর 
প্রাণ কি কঠিন ম 1” এই কথাগুলি হইতে বোঝা যায় যে, সারদানন্দ 

মহারাজ কেবলি যে শ্রীমার অসামান্য স্নেহ-ভালবাসা পাইয়া ধন্য 

হইয়াছিলেন তাহা নহে, শ্রীমার সহজ-সরলম্বভাবা গর্ভধারিণীরও 

অন্তরের স্নেহ ও ভালবাস! লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। 

উদ্বোধনের বাটা নিগিত হওয়ার পর হইতে শ্রীসারদাদেবী যখন 

সেইখানে বাস করিতেন তখন শ্রীমার স্থুখ-স্থবিধার জন্য সারদানন্দ 
মহারাজকে যে সকল সময়ে সকল দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে 

হইত তাহা৷ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । নুতন বাটা নির্মাণ করাইবার 
জন্য শরৎ মহারাজ কিছু অর্থ খণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন পর্যস্ত 
সেই খণ পরিশোধ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে 
সারদানন্দ মহারাজ তাহার পরমপুজ্য আচার্ধদেব শ্রীরা মকুষ্ণদেবের 
একটি প্রামাণিক জীবনীগ্রস্থ লিখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কেননা, এ 
পুস্তক-বিক্রয়ের অর্থ হইতে পরে খণ পরিশোধ করা সম্ভব হইবে মনে 
করিয়াছিলেন । অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ 

করিবার জন্য তাহাকে যথেষ্ট কষ্ট ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। 
শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার সেন ও অন্যান্য ভক্তগণ-লিখিত গ্রন্থাদি ছাড়াও 

বিভিন্ন শাস্তগ্রস্থর অবতারকল্প-মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত: বাইবেল 
প্রভৃতি গ্রন্থ, শ্রীমা, গুরুভ্রাতাগণ ও ভক্তগণের নিকট এবং সঙ্গে 

সঙ্গে কামারপুকুর ও জয়রামবাটী অঞ্চলের তদানীন্তনকালে জীবিত 
স্ত্রী ও পুরুষ ভক্ত এবং প্রবীণদের নিকট হইতেও তিনি বিচিত্র তত্ব, 
তথ্য ও শ্রীরামকৃ্দেবের জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

অসংখ্য অপরিহার্য কর্মের মধ্যে জড়িত থাকিয়াও* সারদানন্দ 

মহারাজ কর্তব্য ও সাধনা ভাবিয়া নিয়মিতভাবে শ্রীরা মকৃষ্ণদেবের 
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জীবনী-গ্রন্থ লিখিতেন এবং সেই জীবনচরিতের নাম দিয়াছিলেন 
এ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' । কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপ্রসঙ্গ 
লিখিতেন বলিয়া শ্রীমার সেবাকার্ষের কখনও কোনদিন ক্রুটি হইত 
না। তিনি উদ্বোধন/-পত্রিকা, উদ্বোধন-অফিস ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 

মিশনের দায়িত্পূর্ণ সম্পাদকপদে অধিষ্টিত থাকিয়া ও সকল কর্মের 

পুঙ্থানুপুঙ্থভাবে ব্যবস্থা করিয়া তাহারই মধ্যে যতদূর সম্ভব আপনার 
হস্তে সদানন্দময়ী শ্রীমার সেবাকার্য করিতেন ও করাইতেন । 

সেই সকল কর্মের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়াই পুনরায় শ্রীমার আদেশে 
তিনি শ্রীমাকে বাঙলাদেশের ভক্কিমূলক সঙ্গীত ও অন্যান্য ভজনগান 
গাহিয়া শুনীইতেন। সারদানন্দ মহারাজের ক ছিল অত্যন্ত স্বমধুর | 
পরবর্তীকালে কখনও কখনও তিনি গান গাহিতেন ও স্বামী বিবেকানন্দ 

তাহার গানের সহিত পাখোয়াজ ও তবল! সঙ্গত করিতেন। শরৎ 

মহারাজের গানে জাগ্রত প্রেরণার প্রকাঁশ ছিল, সেইজন্য শ্রীমা শরৎ 

মহারাজের গান শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি জানিতেন যে, 

তাহার পুত্র শরৎকে মঠ ও মিশনের অসংখ্য কর্ম ব্যতীত সমগ্র দেশের ও 
জাতির সেবার কর্মে বাপৃত থাকিতে হয় । কিন্ত তাহা হইলেও শরৎ 
মহারাজ যখন উদ্বোধনের বাঁটীতে থাকিতেন তখন তাহার গান শ্রীম। 
প্রতিদিনই প্রায় শুনিতেন। বিশেষ করিয়। লন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রামা 

কাহারও দ্বারা বলিয়া পাঠাইতেন £ “শরৎকে ছুটো গান শোনাতে 
বলো।” শ্রীমার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভক্ত শরং মহারাজ 
অমনি তানপুরা হস্তে লইয়া সুকণ্ঠে হয়তো গান ধরিতেন, একবার 
এস মা, এস মা, কিংবা “শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে অথব! “নিবিড় আধারে 

মা তোর, অথবা “নাচে বাহু তুলে ভোলা! ভাবে ভূলে» কিংবা 

“নুজদলনী নিজজনপ্রতিপালিনী শ্রীকালী, প্ররস্থতি। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, সারদানন্দ মহারাজের কণ্ঠ সতেজ না হইলেও অত্যন্ত 
সুমিষ্ট ছিল এবং সেই মধুশ্রাবী কণ্ঠ হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া শাস্তি 
ও আনন্দরস সৃষ্টি করিত। সুতরাং দেখা যায় যে, বিচিত্রভাবে 



১৩৮ বিশ্বর্পিণী মা! সারদ] 

একান্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত সারদানন্দ মহারাজ বিশ্বরূপিণী 
শ্রীসারদাদেবীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং সেই আত্ম- 
সমর্পণের দৃষ্টাস্ত জগতে সত্যই বিরল। 

একবার শ্রীমার পিতৃসম্পত্তি লইয়৷ তাহার ভ্রাতাঁখণের মধ্যে মত- 
বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীমা আপনি চিন্তা করিয়া কোন কুল- 
কিনারা না পাইয়া অগত্যা শরৎ মহরাজকে ভাকিয়া পাঠাইলেন। সংবাদ 
পাইবা মাত্র শরৎ মহারাজ শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল ঘটন। 
শুনিলেন এবং শ্রীমাকে তাহার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করিতে নিষেধ 
করিলেন । জয়রামবাটার দন্দ-কলহের মীমাংসা সম্পূর্ণভাবে তখন ন! 
হইলেও শরৎ মহারাজ যখন ভার লইয়াছেন তখন শ্রম! স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি শরৎ মহারাজকে আশীবাদ করিয়া 

বলিলেন ঃ “শরৎ, তুমি যা হয় ক'রো।” শরৎ মহারাঁজ অবনত মস্তকে 
উত্তর দিলেন ঃ হ্যা মা, এর জন্য আপনি আর কোন চিন্তা করবেন 

না।” শ্রীমার আশীর্বাদ মাথায় লইয়া শরৎ মহারাজ পায়ে হাটিয়া 
জয়রাস্বাঁটী রওনা হইলেন এবং জয়রামবাটীতে নিরাপদে উপাস্থিত 
হইয়া সকল দ্ন্ব-সমস্তাঁর মীমাংসা করিলেন । শরৎ মহারাজ 

জয়রামবাঁটা হইতে উদ্বোধনের বাটীতে ফিরিয়া আসিলে শ্রীমা তাহার 
মুখে সকল ঘটন! শুনিয়। শ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। 

লীলাবসানের কিছুদিন পূর্ব হইতে শ্রীসারদাদেবীর স্বাস্থ্য 
ক্রমশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। তখন তাহার অবস্থা যেন ছোট একটি 
বালিকার ন্যায় হইয়াছিল। সেবকগণ সর্বদাই তাহার পার্ে 
থাকিতেন। যথাধথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেই সময়ে 

তাহাকে কোন-কিছু খাওয়াইতে যাইলে তিনি বিভিন্ন বায়না ও 
অ+বদার ধরিতেন ও বলিতেন £ “মি খাব না। তোদের একই 
কথা, মা, খাও, আর বগলে কাঠি (থার্মোমিটার ) লাগাও |” 

অসুস্থ অবস্থায় শ্রীমা একমাত্র সারদানন্দ মহারাজের কথাই শুনিতেন, 

স্বতরাং কোন-কিছু খাইতে বা গ্রহণ করিতে আপত্তি করিলেই 
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সেবিকারা তৎক্ষণাৎ সারদানন্দ মহারাঁজকে ভাকিবেন বলিলেই শ্রীমা 
সেই মুহুর্তে গ্রহণ করিতেন । একবার শ্রীমা খাইতে রাজী ন৷ 
হওয়ায় সেবিকারা শরৎ মহারাজকে ডাকিয়া আনিলেন। শরৎ 

মহারাজ নিকটে আসিলে শ্রীমা শিশুর ন্যায় বলিতে লাগিলেন £ 

“দেখনা বাবা, এরা আমাকে কত বিরক্ত করছে, খালি "খাও খাও 

এদের রব । এরা জানে খালি বগলে কাঠি দিতে । তুমি ওদের বলে 
দাও যেন বিরক্ত না করে।” সারদানন্দ মহারাজ তখন শ্রীমার দিক 
লইয়াই কোমল কণ্ঠে বলিলেন ঃ «না মা, ওরা আর আপনাকে বিরক্ত 

করবে না।” শ্রীমাঁকে সাস্বনা দিয় সারদানন্দ মহারাজ একটু পরে 
জিজ্ঞাসা করিলেন £ “মা, এখন কি একটু খাবেন ৮” শ্রীমা বলিলেন £ 
“দাও।” আারদানন্দ মহারাজ একজন স্ত্রীভক্তকে খাবার আনিতে 

বলিলেন । খাবার আনা হইল । শ্রীমা তখন সারদানন্দ মহারাজকে 

বলিলেন ? “না, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও, আমি ওর হাতে খাব 
না।” সারদানন্দ মহারাজ তখন ফিডিং কাপে ছুধ লইয়া শ্রীমাকে ধীরে 
ধীরে খাওয়াইতে লাগিলেন ও বলিলেন £ “মা, একটু জিরিয়ে খান।” 

সারদানন্দ মহারাজের মুখে শান্ত ও সুমিষ্ট কথা শুনিয়া শ্রীমা আনন্দে 
বলিলেন 2 “দেখ তো, কি সুন্দর কথা”_-মা একটু জিরিয়ে খান। 

এ কথাটা আর ওরা বলতে জানে না। দেখ তো বাছাঁকে এই রাতে 

কষ্ট দিলে । যাও বাবা, শোও গিয়ে।” শ্রামা বারে বারে যেন 

অন্ুতাপের সুরে বলিতে লাগিলেন £ “এস বাবা । বাছার কত কষ্ট 

হলে! |” সারদানন্দ মহারাজ শ্রীমার পদধূলি লইয়া! ধীরে ধীরে 
নীচে নামিয়া আমিলেন। জীবন্ত দেবীপ্রত্মার সামান্তও সেবার 

অধিকার লাভ করিয়াছেন ভাবিয়া সারদানন্দ মহারাজ নিজেকে ধন) 

জ্তান করিলেন । 

আর একদিন শ্রীমা সারদানন্দ মহারাঁজকে নিকটে ডাকিয়া 
বলিলেন £ “শরৎ এরা রইল।” শ্রীমার সেই উদাসপূর্ণ কথা 
শুনিয়। সারদানন্দ মহারাঁজ একটু বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। তিনি, 
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ভাবিলেন, কই, মা তো৷ কখনো! এমন করিয়া কোনদিন কথ! বলেন 
নাই । তবে কি শ্রীমা তাহার সকল সন্তানকে ফেলিয়া আপন স্বরূপে 
ফিরিয়া যাইবেন সেই ইঙ্গিতই দিতেছেন? তাহার ছুইচক্ষু জলে 
ভরিয়া উঠিল ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি শ্রীমাকে আর কোন 
কথা না বলিয়া প্রণাম করিয়! ধীরপদক্ষেপে নীচে নামিয়া গেলেন । 

চিন্তাভারাক্রাস্ত তাহার মন, তবে বিন্দুমাত্রও সেই ভাব অপর 

কাহাকে জানিতে দিলেন না । 

সত্যই শ্রীমার ভাবাস্তর উপস্থিত হইয়াছে । শ্রীমা যেন 
শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মিলিত হইবেন মাঝে মাঝে কথায় ও ভাব- 
ভঙ্গীতে তাহারই ইঙ্গিত দিতেছেন।  রাধুর উপর হইতে তাহার মন 
পূর্ব হইতেই উঠিয়া গিয়াছে । শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মহামিলনের তিন 
দিন পূর্বে শ্রীমা তাহার একজন সেবককে বলিয়াছিলেন ঃ “শরৎ 
রইল, ভয় কি ৮ শ্রীরামকৃষ্ণসম্তান ও ভক্তগণ কিছুদিন ধরিয়। গ্রামার 
কথাবার্তা ও হাবভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, এইবার শ্রীমা 
তাহার আপন স্বরূপে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। 
শরৎ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তখন কর্ণধার, সুতরাং শ্রীমা 

বুঝিতেন যে, বিশাল বক্ষে তাহার আদরের শরৎ ( ম্বামী সারদানন্দ ) 

সমগ্র মঠ ও মিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অদর্শনে একমাত্র 

সেইই সকলের ও সকল-কিছুর দায়িত্ব বা ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম 

হইবে এবং সেজন্য অনেককেই তিনি তখন বলিতেন £ “শরৎ রইল, 

ভয় কি?” 

১৩২৭ সালের ৪ঠ শ্রাবণ মঙ্গলবার দিন শ্রীমা মহাসমাধিতে 

মগ্ন হইয়াছিলেন। শ্ত্রীমার লীলাসংবরণের কিছুদিন পরে সারদানন্দ 

মহারাজের একান্ত চেষ্টায় জয়রামবাঁটীতে শ্রীমার একটি মন্দির নির্মাণ 

ও একটি আশ্রম প্রতিঠিত হইয়াছিল । বাগ আবে 
একটি নুতন সাক্িপীঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া শক্তিপ্টাধক সারদাননদ 
মহারাজ নিজেকে ধন্য জ্তান করিয়াছিলেন । “ভারতে শক্তিপুজা' 
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গ্রন্থ মহাশক্তির জীবন্ত প্রতিমা শ্রীারদাদেবীর পবিত্র স্মৃতির 
উদ্দেশ্যেই সারদানন্দ মহারাজ রচনা করিয়াছিলেন এবং শুধুই বাঙলা- 
দেশে নয়, সমগ্র বিশ্বে যাহাতে মহাশক্তির উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা হয় 
তাহাই ছিল সারদানন্দ মহারাজের অন্তরের কামনা । শ্রীরামকৃষ্ণ- 
মঠ ও মিশনের যে অসামান্য কর্মপ্রসারতা, সাফলা ও সংগঠনশক্তি 
এই সকল-কিছুর পশ্চাতে ছিল স্বামী সারদানন্দ মহারাজের অক্লাস্ত 
পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও কল্যাণদৃষ্টি। তিনি বলিতেন মহাশক্তিরূপিণী 
শ্রীমার পুণ্য আশীর্বাদই তাহাকে সকল-কিছু সংগঠন ও কলযাণ-কর্মে 

প্রেরণা ও সাফল্য দান করিয়াছে । সারদানন্দ মহারাজ যে শুধুই 
সজ্ব-পরিচালনা ও ধর্মপ্রচার করিয়া ক্ষান্ত হইতেন তাহা নহে, 
দেশের ও দশের জন্য তাহার প্রাণ সবদাই কীদিয়া উঠিত। তিনি 
আর্ত, পীড়িত ও বিপদগ্রস্ত নরনারীর সেবায় নিজের জীবন সম্পূর্ণ- 

ভাবে উৎসর্গ করিয়াছিলেন । তাহার কথ বলিতে গিয়া অনেক সময় 

শ্রীমা গদগদকঠে বলিতেন £ “শরতের দিল্ দেখলে ? নরেনের পর 
এত বড় প্রাণ আর একটিও পাবে না। ব্রহ্মজ্ঞ হয়তো অনেকে 
আছেন, কিন্তু শরতের মতো এমন হৃদয়বান দিলদরিয়। লোক ভারতবধে 

নেই, পৃথিবীতে নেই ।” সত্যই সেবাকর্ম ছিল সারদানন্দ মহারাজের 
জীবনে ব্রত ও মূলমন্ত্র এবং সেই সেবাকার্ষের পশ্চাতে আদর্শ ও লক্ষ্য 
যে একমাত্র ত্যাগ ও নিঃস্বার্থপরতা তাহার ইঙ্গিত দিয়া তিনি তাহার 

একটি পত্রে লিখিয়াছেন £ “পরের টাকা পরকে দিবি? তুই আর 
কি দিবি? তুই দিবি তোর হৃদয়, প্রাণ-মন, ভালবাসা |” ত্যাগ- 
সর্বস্বজীবন ও বিশ্বজোড়াপ্রাণ মানুষের পক্ষেই এই কথা বলা সম্ভব ! 



সপ্তম পরিচ্ছেদ 

॥ শ্রীম! সারদ। ও. স্বামী প্পরেমানন্দ ॥ 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দ) হাড় 
পর্ষস্ত শুদ্ধ। সত্যই মহাসত্বগুণসম্পন্ন সদাচারী প্রেমানন্দ মহারাজ 
যেমন সহজ সরল মানুষ ছিলেন, তেমনি ছিলেন অমায়িক, মিষ্টিভাষী, 
শান্ত ও ধ্যাননিষ্ঠ। এইজন্য শ্রীরামকঞ্চদেব স্বামী প্রেমানন্দ 
মহারাজের স্পুষ্ট সকল দ্রব্যকেই অতিপবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পর বাবুরাম মহারাজ শ্রীসারদাদেকী ও 
স্বামী বিবেকানন্দকে আশ্রয় করিয়া আপন আঁচার্ধদেবের আদর্শে 
নিজের জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিতেন । তাহার পর শ্রীমা যখন 
কিছুদিন পরে মহাত্যাগী সন্তান ও ভক্তগণের একাস্ত অনুরোধে 
কামারপুকুর হইতে আসিয়া কলিকাতায় (বাগবাজারে ) বাঁস 
করিতে লাগিলেন তখন প্রেমানন্দ মহারাজের সকল চিন্তা ও জীবন- 
কর্ম ই পরিচালিত হইত শ্রীরা মকৃষ্ণসঙ্ঘজননী শ্রীমার সপ্রেম ও সকরুণ 
নির্দেশে ও সচঞ্চল প্রেরণায় । 

সত্য বলিতে কি, বাবুরাম মহারাজ ছিলেন সম্পূর্ণভাবে 
শ্রীসারদাদেবী-অস্ত প্রাণ। একবার বেলুড় মঠে ক্রীশ্রীহ্র্গাপূজার 
সময় প্রেমানন্দ মহারাজ একজন সন্যাসী-সম্তানকে দিয়া শ্রীমাকে 
অন্থরোধ করিয়া পাঠাইলেন যাহাতে তিনি দেবীপুজার সময় বেলুড় 
মঠে পূর্ব-পূর্ববারের মতো সেইবারও উপস্থিত থাকেন । শ্রীমা বাবুরাম 
মহারাজের অন্থরোধ শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি দেবীর বোঁধনের 
দিন অপরাহ্ছে বেলুড় মঠে আগমন করিবেন । বাবুরাম মহারাজ 
শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমহাপুজার ত্বাধনের দিন 
সমাগত হইল । ক্রমশ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে তখনও শ্ত্রীমা আদসিতেছেন 



বিশ্ববূপিণী মা সারদা ১৪৩ 

না দেখিয়! প্রেমানন্দ মহারাজ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি 

দেখিলেন যে, মঠের প্রবেশদ্ধারে তখনও পবিত্র কদলীবৃক্ষ ও মঙ্গলঘট 

স্থাপিত হয় নাই। প্রেমানন্দ মহারাজ কিছুটা বিরক্ত হইয়া 

বলিলেন 2 “এসব এখনও হয় নি, তবে মা আসবেন কি ৮” যাহাহউক 

যথাসময়ে বৌধনের পুজা! আরম্ভ হইল এবং প্রেমানন্দ মহারাজ এক 
একবার বোধনস্থান হইতে মঠের প্রবেশদ্বার পর্যস্ত বাস্তভাবে 

যাতায়াত করিতে লাগিলেন । সবাসিদ্ধিদায়িণী শ্রীমা না আস৷ 

পর্যন্ত তাহার মনে শাস্তি আসিতেছে না। ক্রমশ বোধন প্রায় 
সমাপ্ত হইতে চলিল । ঠিক সেই সময়ে মঠের দ্বারদেশে শ্রীমার গাড়ী 

আসিয়া উপস্থিত হইল । প্রেমানন্দ মহারাজ, অন্যান, সন্গাসী এ 

ভক্তগণ সসব্যস্তে দ্বারে উপস্থিত হইলেন ও গাড়ীর ঘোঁড়াকে ছাড়িয়া 

দিয়া নিজেরাই আনন্দে 'জয় মা, জয় মা" ধ্বনি করিতে করিতে গাড়ী 

টানিয়া একেবারে মঠের প্রাঙ্গণে আনিয়। হাজির করিলেন । গোলাপ 
মা শ্রীমার হাত ধরিয়া সন্তর্পণে গাড়ী হইতে শ্রীমাকে নামাইলেন | 

শ্রীমা গাড়ী হইতে নামিতে নামিতে মঠের চারিদিকে সুন্দর ব্যবস্থা 

দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন £ “সব ফিটফাট, আমরা যেন 

সেজেগুজে মা ছূর্গা ঠাকরুণ এলুম 1” সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর আগমনে 
আনন্দে বেলুড় মঠ সেইদিন ভরপুর । আনন্দকলরবে চতুদ্দিক মুখরিত । 
সকলে ভূমিষ্ট হইয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন ও শ্রামা 
সকলকে হাত তুলিয়। আশীর্বাদ করিলেন। 

পুজা-উপলক্ষ্যে শ্রীমা এক সপ্তাহকাল বেলুড মঠে অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন । মহাষ্টমীপূজার দিন প্রায় তিন শতাধিক ভক্ত-সম্তান 
দেবী ছুর্গীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়। শ্রীমার কল্যাণ- 
আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন । কয়েকজন ভক্তকে শ্রামা সেইদিন 

মন্ত্রদীক্ষাও দাঁন করিয়াছিলেন । নাট্যসআাট গিরিশচন্দ্র-রচিত 

জনা” নাটক সেইদিন রাত্রে অভিনীত হইয়াছিল । বিজয়ার দিন 

রাত্রে পুনরায় “রামাশ্বমেধযজ্ঞ' যাত্রাভিনয় হইয়াছিল । ' বহুদিন 
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পরে যাত্রাভিনয় দেখিয়া শ্রীমা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়া- 
ছিলেন। 

ক্রমে সন্ধিপূজার আয়োজন হইতে লাগিল । সন্াসী, ব্রহ্মচারী 
ও ভক্তগ্রণের আনন্দের আর সীমা নাই, কেননা স্বয়ং আনন্দময়ী, 
শ্রীসারদাদেবী পুজামণ্ডপে উপস্থিত । মহাষ্টিমী ও মহানবমীর পুণ্যসন্ধি- 
ক্ষণে সন্ধিপূজা আরম্ভ হইল। শ্রীমা পূজামণ্ডপে নিদিষ্ট একটি আসনে 
উপবেশন করিলেন এবং ধীরে ধীরে জপ করিতে করিতে ধ্যানে নিমগ্ন 

হইলেন। স্ত্রীভক্তগণ শ্রীমাকে বেষ্টন করিয়া মগ্ডুলাকারে উপবেশন 
করিলেন । গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ দেবীপ্রতিমার অন্যদিকে 
উপবেশন করিয়! ধাঁনমগ্ন হইলেন। অপুর সেই দৃশ্য ! দেবছূর্লভ সেই 
শোভা ! সন্ধিপূজা সমাপ্ত হইলে আরাত্রিক আরম্ভ হইল। 
আরাত্রিকের পর শ্রীমা, সন্গ্যাসী, ব্রহ্মচারী, পুরুষ ও স্ত্রীভক্তগণ সকলে 
শ্রীমার সঙ্গে সঙ্গে দেবী-প্রতিমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করিলেন । 
'জয় মা, জয় মা” শব্দে মঠপ্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং সেই সমবেত 
ক্ঠনিঃ্যত ধ্বনি গঙ্গাবক্ষে প্রসারিত হইয়া প্রতিধ্বনিত হইয়। উঠিল 
জয় মাঃ জয় মা । | 

সন্ধিপূজার পর ত্বামী সারদানন্দ মহারাজ জনৈক ব্রহ্মচারীকে 
বলিলেন £ “এই গিনিটা মাকে দিয়ে প্রণাম করে আয়।” ব্রহ্মচারী 
শরৎ মহারাজের উক্তির ঠিক মর্ম অনুধাবন করিতে না পারিয়া মনে 
করিলেন যে, তাহা ছুর্গাপ্রতিমার নিকট প্রণা মীম্বরূপ দিতে হইবে । 

স্বতরাং সন্দেহ দূর করিবার জন্য ব্রহ্মচারী পুনরায় শরৎ মহারাজকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন ৷ শরৎ মহারাজ হাসিয়। বলিলেন £ “ও বাগানে ম 

আছেন, তার পায়ে গিনিটা দিয়ে প্রণাম করে আয়। এখানে তো 
তারই পুজা হল।” সারদানন্দ মহারাজের কথার মর্ম হইল, শ্রীমাই 
জীবস্ত দেবী ছুর্গা, তাই সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে শ্রীমার পুজ। করিলেই দেবী 
হুর্গার পুজা সম্পন্ন হইবে । কিন্তু এই রহস্য আর বুঝেশকয়জন ৷ যাহ! 
হউক বিজয়ার দিন ক্রমশ দেবী প্রতিমার বিসর্জনের সময় উপস্থিত 
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হইল এবং প্রতিমাবিসর্জনও যথাসময়ে সম্পন্ন হইল। প্রতিমা- 
বিসর্জনের পর শ্রীমা সকলের সহিত শাস্তিজল গ্রহণ করিলেন। 
অন্তরের কামন৷ পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া প্রেমানন্দ মহারাজের আনন্দের 
আর তখন সীমা ছিল না। শাস্তিজলগ্রহণের পর তিনি আনন্দে 
অধীর হইয়া! নৃত্য করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন, 

মা যার আনন্দময়ী 

সে কি নিরানন্দে থাকে, 

তাঁর ইহকালে পরকালে 
মা তারে আনন্দে রাখে । 

শ্রীম৷ সরল ও প্রেমোম্মত্ত প্রেমানন্দ মহারাজের কাগুকারখানা দেখিয়া 
আনন্দিত হইয়াঁছিলেন । 

স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল 
যে, তিনি শ্রীমার আদেশ ব্যতীত কোন কর্মই কখনও করিতেন না । 
অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়াছে যে, আপনার নিজস্ব অভিমত 

থাকিলেও তিনি শ্রীমার কথায় তাহা ত্যাগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত 
থাকিতেন । মোটকথা “মা বলিয়াছেন” স্তরাং তাহা জীবন দিয়াও 

প্রতিপালন করিতে হইবে__ইহাই ছিল প্রেমানন্দ মহারাজের 
জীবনের ত্রত। 

একবারের কথা । শ্ত্রীমা উদ্বোধনের বাটীতে রহিয়াছেন। স্বামী 
প্রেমানন্দ মহারাজ তখন বেলুড় মঠে। জনৈক ভক্ত প্রেমানন্দ 
মহারাজকে উৎসব-উপলক্ষ্যে মালদহে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন । 
প্রেমানন্দ মহারাজের শরীর তখন বিশেষ সুস্থ ছিল না, অথচ 

ভক্তের একাস্ত অনুরোধও তিনি অগ্রাহ্া করিতে পারিতেছিলেন না । 

অগত্যা পরিশেষে তিনি মালদহ যাওয়াই স্থির করিলেন । মালদহে 

যাত্রার পূর্বে শ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনুমতি ও আশীর্বাদ লইবার জন্য 

ভক্তকে সঙ্গে লইয়া তিনি উদ্বোধনের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং 

গ্রীমার চরণ বন্দনা করিয়। সকল ঘটন! শ্রীমাকে নিবেদন করিলেন । 
ও 
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স্েহময়ী শ্রীমা সকল কথা শুনিয়া প্রেমানন্দ মহারাজকে বলিলেন : 
«তোমার শরীর ভাল নয়। উৎসবে অনিয়ম হবে। পথও ছুর্গম। 
তাই গরমের মধ্যে এত দূর নাই বা গেলে।” বাবুরাম মহারাজ 
অবনতমস্তকে শ্রীমার নির্দেশ মানিয়া লইলেন এবং উৎসবে না যাওয়াই 
স্থির করিলেন। কিন্তু প্রেমানন্দ মহারাজ মালদহ যাইবেন ন! 
শুনিয়া ভক্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। তিনি শ্রীমার নিকট উপস্থিত 

হইয়। ছলছল নেত্রে বলিলেন যে, প্রেমানন্দ মহারাজের কোন কিছু 
যাহাতে কষ্ট ও অন্ুবিধা না হয় তাহার সকল দায়িত্ব তিনি গ্রহণ 

করিবেন । করুণাময়ী শ্রীমা ভক্তের কাতর প্রার্থনায় পরিশেষে 

প্রেমানন্দ মহারাঁজকে ডাকিয়া বলিলেন- “হ্যা বাবুরাম, এর! এত করে 
বলছে যখন, তখন তাহলে কি তুমি যাবে?” মাতৃভক্ত প্রেমানন্দ 

মহারাজ বলিলেন « “আমি কি জানি মাঃ আপনি যা আদেশ করবেন 

তাই করবো 1” শ্রীমা বলিলেন £ “তাহলে যাও এসগে । তবে 

বেশীদিন থেকো! না।” বাবুরাম মহারাজ মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য 
করিয়া মালদহ যাত্রা করিয়াছিলেন । 

" এইভাবে বাবুরাম মহারাজের সকল ঘটনার মধ্যেই দেখা 
যায় শ্রীমার উপর পূর্ণ-নির্ভরতা ও শ্রীমার আজ্ঞাবহতা । কোথাও 
যাওয়া বা না-যাওয়া, কোন কিছু করা বা না-করা সকল- 
কিছুই নির্ভর করিত শ্রীমার নির্দেশে বা আদেশের উপর । 
প্রেমানন্দ মহারাজের একটি পত্রেও ইহার জ্বলম্ত নিদর্শন দেখিতে 

পাওয়। যায় । তিনি লিখিয়াছেন £ *শ্রীশ্রীমা মন্তৃয্যদেহধারিণী হলেও 

তার অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু ; জীবের কল্যাণের জন্য মনুষ্যবৎ লীলা 

করছেন। ্ত্রীশ্রীমা ঠাকুরুণকে দেখছি ঠাকুরের চেয়েও তার আধার 
বড়। তিনি শক্তিন্বরূপিণী কিনা? তার চাপবার ক্ষমতা কত! ঠাকুর 
চেষ্টা করেও পারতেন না, বাইরে বেরিয়ে পড়ত। মা-ঠাকুরুণের 

ভাবসমাধি হচ্ছে, কিন্তু কাকেও তা তিনি জাতে দেন না।” 

শ্ীশ্রীঠাকুরও শ্রীমার দিব্যস্বরূপের কথা বহ্বারই বন্ুভাবে তাহার 
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সম্তান ও ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এমনকি 
বলিতেন £ “ও রাগলে আর রক্ষে নেই। ও সরন্বতী, রূপ ঢেকে এসেছে” 

প্রভৃতি । প্পরেমানন্দ মহারাজও শ্রীমার অপ্রাকৃত স্বরূপের উপলবি 
করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য কখনও কখনও তিনি শ্রীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর 
অপেক্ষাও উচ্ে স্থান দ্রিতেন ৷ তাই একটি পত্রেও লিখিয়ছেন, আত্ম- 
গোপন করিবার শক্তি শ্রীমার মধ্যে অধিক। বরং শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বিভূতি বা শক্তির বিকাশ মাঝে মাঝে দেখা যাইত, কিন্ত শ্ীমা 
গলাকিতেন সকল সময়ে সকল এশ্বর্ধ ও সকল বিভূতিকে ঢাকিয়া সহজ 
সাধারণ নারীর ন্যায়। কাহারও বুঝিবার সাধা থাকিত না যে, 

শ্রীমা সাক্ষাৎ বিশ্বরূপিণী মহাশক্তির জীবন্ত প্রতিমৃতি । তিনি কাহারও 
সেবা না লইয়। বরং নিজেই সকলকে সম্তানবৎ ও নারায়ণবৎ সেবা 

করিয়াছেন । কত জ্বালা-যন্ত্রণা ও সকলের আদর-আবদার সম্থা 

করিয়া তিনি সর্বদা নিশ্চিন্ত ও স্থির হইয়। থাকিতেন। যেন 

অতি-সাধাঁরণ, বিস্ত অসাধারণ ও অনন্যশক্তিরূপিণী ছিলেন শ্রীম। । 
প্রেমানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে যেরূপ সাক্ষাৎ মহাশক্তিরূপিণী 

বিশ্বননী বলিয়। দর্শন ও শ্রদ্ধা করিতেন। তেমনি ছিল শ্রীমারও 

অফুরন্ত স্নেহ-ভাঁলবাস প্রেমানন্দ মহারাজের উপর । তবে কি বলিব 

যে, শ্রীম। প্রেমানন্দ মহারাঁজকেই বেশী ভালবাসিতেন, অপর কাহাকেও 

তেমনটি নয়? না, তাহ! নহে, কেনন৷ সহত্রকিরণমালী স্র্যদেব যেমন 
পক্ষপাতশুন্ত হইয়া সকলের ও সকল জিনিসের উপরই সমান 'তাপ 
প্রদান করেন, শ্রীমার নেহ-ভালবাসার অবারিত ও অয1চিত বর্ষণও 

ছিল ঠিক সেইরূপ । কিন্তু শ্রীমার নেহ-ভাঁলবাসা-বিতরণের রীতি 
এমনই অস্ভুত রকমের ছিল যে, সকল সন্তান ও ভক্তই মনে করিতেন 
যে, একমাত্র শ্রীমা তাহাকেই যেন বেশী ভালবাসেন । সত্যই 
বিচিত্র ও অনন্যসাধারণ ছিল করুণা ময়ী শ্রাম!র স্বরূপ ও প্রকৃতি । 

গ্রামার স্বরূপের পরিচয় দিয়া একদিন স্বামী কেশবানন্দকে 
প্রেমানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন £ “তোমারা দেখেই তো এলে, 
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রাজরাজেশ্বরী মা কেমন সাধ করে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, 

বাসন মাজছেন, চাল ঝাঁড়ছেন, আর ভক্তদের এটো পর্যস্ত পরিষ্ষার 
করছেন। তিনি অত কষ্ট করছেন গৃহীদের গাহস্থ্যধর্ম শেখাবার জন্য । 
কি অসীম ধের্য, কি অপরিসীম করুণা ও সম্পূর্ণ অভিমানরাহিত্য 1” 
অপর একটি পত্রে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ শ্রীমার পরিচয় দিয়! 
লিখিয়াছিলেন £ *শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? এই্বর্ষের লেশ নাই। 
ঠাকুরের বরং বি্ার এই্বর্য ছিল, কিন্তু মার? তার বিদ্ভার এন্বর্য 
পর্যস্ত লুপ্ত । এ'কি মহাশক্তি! জয় মা! জয়মা! জয় শক্তিময়ী 
মা! যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছিনে, সব মার নিকট চালান 
দিচ্ছি । ম সব কোলে তুলে নিচ্ছেন ! অনন্ত শক্তি ; অপার করুণ! 

জয় মা! আমাদের কথ কি বলছিস? স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে 
দেখিনি। তিনিও কত “বাজিয়েঃ বাছাই করে? লোক নিতেন । 

আর এখানে-_মার এখানে কি দেখছি? অদ্ভুত! অদ্ভুত! সকলকে 
আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের খাস খাচ্ছেন, আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে! 

মা! মা! জয় মা! মনে রেখো, স্থখে দেন্তে, সম্পদে বিপদে, 
ছুভিক্ষে মহামারীতে, যুদ্ধে বিগ্রহে__সব বিষয়ে মায়ের সেই করুণা, 
সেই অপার করুণা! জয় মা! জয় মা!” 

একদিন মহা শক্কিরূপিণী শ্রীমা ঠিক এইভাবেই কথা বলিয়াছিলেন 1 
জনৈক ভক্তসস্তান শ্রীমাকে অনুযোগ করিয়াছিলেন ঃ “ঠাকুরের 
কাছে যারা যেত, তাদের কত ভাবসমাধি এসব হত। আপনি 

তো! আমাদের সে রকম কিছুই করছেন না।”৮ শ্রীমা তাহার উত্তরে 
বলিয়াছিলেন £ “সে আর কটিকে করেছিলেন? তাও কত বেছে। 

তাতেই তার শরীর এত শিগগির গেল। আমার কাছে পি পড়ের 
সার ঠেলে দিয়েছেন । আমি যদি অমনটি করি, তবে ক'দিন এ 

শরীর থাকবে? আমার কত ছেলেকে দেখতে হচ্ছে ।” 

যাহা হউক জীবনদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের তিরোধান্নে' মর্মস্তির বিরহ- 
যন্ত্রণার মতো! আরও বহু যন্ত্রণা শ্রীমাকে সর্বংসহা ধরণীর ন্যায় সহ্য 
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করিতে হইয়াছিল । শ্রীরামকঞ্চদেব তাহার সকল সম্ভানগণকে 

দেখিবার ও লালনপালন করিবার ভার শ্রীমার উপর অর্পণ 

করিয়াছিলেন এবং শ্রীমাও বিশ্বমাতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সেই 
গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । শ্রীসারদাদেবী, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, 
শ্রীরামকৃষ্$-অন্তরঙ্গসম্ভান ও ভক্তবৃন্দকে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণসৌরমগ্ডল 

র্চিত। কিন্ত ধীরে ধীরে সৌরজগৎ হইতে এক একটি জ্যোতিষ 
কক্ষচ্যুত হইতে লাগিল । তবে এই বিচ্যুতি বা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অপরূপ 
একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এবং সেই (ৈশিষ্ট্য হইল জ্যোতিষ্ষগুলি কেন্দ্র হইতে 
সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন বা ভিন্ন না হইয়৷ কেন্দ্ররূগী শ্রীরামকৃষ্ণন্বরূপেই 
বিলীন বা মিলিত হইতে লাগিল। ত্রিকালদরশী মহাসরব্ব তীরূপিণী 
প্রীসারদাদেবী সেই রহস্ত অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন এবং 
পারিয়াছিলেন বলিয়াই মায়ার সংসাঁর ও মাঁয়িক আকর্ষণ ও বিকর্ষণের 

লীলাখেলাকে তিনি পরিত্যাগ না করিয়া বরং বরণ করিয়া 

লইয়াছিলেন। নিত্য তাহার স্বরূপ হইলেও লীলায় অবতারণকে তিনি 

মাধুর্ধময় করিয়৷ লইয়াছিলেন। সেইজন্য দেখা যায়, স্নেহের সন্তান 
প্রেমানন্দ মহারাজের মহাসমাধির নিদারুণ সংবাদ যখন শ্রীমার নিকটে 

উপস্থিত হইল তখন শ্রীমা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন £ 

“বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল । মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি সব 
আমার বাবুরামরূপে গঙ্গাতীর আলে! করে বেড়াত।” তাহার পর 
কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া স্রীপ্্রীঠাকুরেরছবির পায়ে মাথা রাখিয়া কাতরকণে 
পুনরায় বলিয়াছিলেন £ “হায়, ঠাকুর তাকে (প্রেমানন্দকে ) নিয়ে 

গেলেন ।” বিশ্বজননীর অহেতুকী অফুরস্ত করুণা ও নেহ-ভালবাস৷ 
সকলের জন্ত, অথচ একটি মাত্র সন্তানের জন্য তাহার এত কাতরতা 

ও অস্তরবেদনা কেন__এই কথাই হয়তো! মনে করিব সীমারিত দৃষ্টি 
সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আমরা । কিন্ত প্রেমানন্দ মহারাজ ছিলেন 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ষদেবেরই অন্যতম অস্তরঙ্গপার্দ এবং এই মর্মকথা 

শ্রীসারদাদেবীর নিকট অবিদিত ছিল না। সেইজন্য প্রিয়তম লীলা- 
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পার্ধদের অস্তর্ধানে মহাশক্তিরূপিণী শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গণীর অন্তরে 

সামান্য অধৈর্য দেখা দেওয়! মোটেই অস্বাভাবিক নয়, বরংস্বাভাবিকই। 
বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি তাহার মায়ার আকর্ণকে আপনার মধ্যে টানিয়া 

লইলে স্থষ্টির বিলাস তো৷ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া! যাইবে । সেইজন্য 
পুরুষের সমবেদনা ও সহায়তা লইয়া! ব্রিগুণময়ী প্রকৃতির অনন্ত 
স্থ্টিখেলা এবং পরমশিবের ভিন্নরূপ লইয়া মহাশক্তি মহাকালীর 
স্থ্টি-স্থিতি-প্রলয়-ন্বত্যের খেলা ও অভিনয় । এবং সেইজন্ই বলি 
রহস্যময়ী শ্রীমা সারদার অপাখিব ভাবপ্রকৃতি নির্ণয় করা সাধারণ 

মানুষের সাধ্যাতীত। 



অগম পরিচ্ছেদ 

॥ শ্রীম। সারদা ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ | 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন £ “নিরঞ্জনের শ্রীরামচন্দ্রের অংশে 

জন্ম 1” নিরঞ্জন মহারাজ সেইজন্য ক্ষত্রিয়বীর্ধসম্পন্ন একটু উগ্রপ্রকৃতির 
মানুষ ছিলেন । তাহার শীরর ছিল দীর্ঘ, সুঠাম ও সবল। স্বামী 

বিবেকানন্দ ও স্বামী ত্রাঙ্মানন্দ মহারাজের মতো নিরপনানন্দ 

মহারাজও শরীরচ্চার বিশেষ অন্গরাগী ছিলেন । কিন্তু তাই বলিয়া 

যে তিনি সম্পুর্ণ অনমনীয় চরিত্রের উগ্র প্রকৃতিস্ম্পন্ন মানুষ ছিলেন 
তাহা নহে । আচার্ধ শঙ্করের বেদান্তম্ত্রের উপর ভাষ্য গম্ভীর 

হইলেও যেমন প্রসন্ন ছিল, তেমনি নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের শরীর ও 
প্রকৃতি বাহিরে সুদৃঢ় ও কিছুটা উগ্র-গম্ভতীর দেখাইলেও অন্তরের ভাব 
ও প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ কোমল, পরছুঃখকাতর, সহনশীল ও ভক্তি- 

শ্রদ্ধা-বিনম্র। তবে অনেক সময় হয়তো তাহা বাহির হইতে সহজে 
বোঝা যাইত না । একজন ভক্তকে লিখিত একটি পত্রে নিরগরনানন্দ 
মহাঁরাজ-সম্বন্ধে বলিতে গিয়! শ্রাসারদাদেবী লিখিয়াঁছেন 2 “নিরঞ্জন 
লাঠিবাজি করে, কিন্ত তার মায়ের ওপর বড় ভক্তি । তার লাঠি 

হজম হয়ে যায়।” মাতৃভক্তি এমনই পরশমণি যে তাহার স্পর্শে 
শত সহত্র দোষ গুণ হইয়া! যায়-_“দোঁষান্ অশেষান্ সগুনী করোধি' । 
নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ পূরবাশ্রমেও ( গৃহস্থ-জীবনে ) অত্যন্ত মাতৃভতক্ত 

ছিলেন, গর্ভধারিণী জননীর আদেশ ও উপদেশকে তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরীর 

আদেশ বলিয়া গণ্য কবিতেন । সন্যাঁস-জীবনেও তাহার অন্ুবর্তন দেখি । 

গৃহত্যাগ করিয়া যেইদিন হইতে তিনি তাহার পরমশ্রদ্ধাম্পদ আচার্য 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সেইদিন হইতে 

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীম। হইয়াছিলেন তাহার জীবনের পরম-আ'শ্রয় এবং 
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শাস্তি ও সাস্বনার আধার । তাহাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণসজ্ঘজননীর আসনে 
যখন শ্রীমা অধিষ্ঠিতা, তখন নিরঞজনানন্দ মহারাজের সকল প্রচেষ্টা, 
সকল কর্মের প্রেরণ! ও প্রাণকেন্দ্র ছিলেন বিশ্বরূপিণী শ্রীম। সারদা । 

নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ শিবশক্তিসমাসক্ত অর্ধবনারীশ্বরের মতে। শ্রীমার 
মধ্যেই একাধারে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদার দিব্-আবিভাব উপলঙ্ধি 
করিতেন । তাহারই জন্য তিনি শ্রীমার মহিমা ও আদর্শ প্রচার করাকেই 
একান্ত কর্তব্য বলিয়৷ মনে করিতেন । নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ যখন 

পুত্রশোকে বিহ্বল এবং সাস্ববন! পাইবার আর কোন অবলম্বন তাহার 
ছিল না, তখন নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ গিরিশবাবুকে সঙ্গে লইয়া প্রথম 
কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্বস্থান ' দেখাইয়া পরে জয়রামবাটী- 
মহাতীর্থে শ্রীমার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। সর্বকল্যাণী শ্রীমার চরণ 

দর্শন করিয়া গিরিশবাবু অন্তরে শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন। সর্বশান্তি- 

দায়িনী শ্রীমা গিরিশবাবুকে আশীর্বাদ করিয়৷ সাস্বনা দান করিয়াছিলেন। 
শ্রীমার উপর গিরিশবাবুর অনন্তসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। 

অবশ “শ্রীমা ও গিরিশচন্দ্র'-প্রসঙ্গে শ্রীমার প্রতি গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস ও 

ও ভক্তি কিরূপ ছিল সেই কথা পরে আলোচনা করিব । নিরঞ্রানন্দ 

মহারাজ শ্রীমাকে কী শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিতেন ও কী ভাবে 
শ্রীমার অপাধিব মহিমা! সকলের নিকট প্রচার করিতেন তাহার 
একটি প্রমাণ গিরিশচন্দ্রের কথার মধ্যে পাওয়া যায়। একদিন 
একজন ভক্ত দানাকালির (কালিপদ ঘোষ ) বাটীতে গমন করিয়া 
দেখিলেন যে, তাহার ঘরে শ্রীরাঁমকৃষ্ণদেবের ও অন্তান্ত দেবদেবীর 
প্রতিকৃতি আছে, কিন্তু শ্রীমার কোন প্রতিকৃতি নাই । ভক্তটি তাহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দানাকালি করজোড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি 
দেখাইয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিয়াছিলেন £ “ইনিই আমাদের 

মা, ইনিই আমাদের বাঁ 1৮ উত্তর শুনিয়া তক্ত বিস্মিত ও আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়াছিলেন এবং পরে এ ঘটনার আনুপৃবিক কথা গিরিশ 
বাবুকেও নিবেদন করিয়াছিলেন। গিরিশবাবু শুনিয়৷ ভক্তকে বলিয়৷ 



বিশ্বরূপিণী মা সারদ! ১৫৩ 

ছিলেন £ “আমন্ক্ীই কি আগে মাকে মানতুম? পরে নিরগন 
আমাদের চোখ খুলে দিলে। ৮ 

সতাই নিরঞ্জানন্দ মহারাজ শ্রীমাকেই যে নিছক ভক্তি ও শ্রদ্ধা 

করিয়াই নিবৃত্ত থাকিতেন তাহা নহে। প্রয়োজন হইলে যুক্তি-তর্কের 
সাহয্যে তাহার বিশ্বাসের যথাযথ কারণ নির্ণয় করিয়া ভক্তগণের 

হৃদয়ে শ্রীমার অপার মহিমার ভাব জাগ্রত করিয়া দিতেন । বলিতে 
কী, তখন ভক্তমহলে অনেকের নিকট শ্রীমা৷ পরিচিত ছিলেন একমাত্র 
«ুরুপত্বী' রূপে । কিন্তু তিনি যে সাক্ষাৎ আগ্ভাশক্তিরূপিণী ও 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যলীলাসঙ্গিণী এবং পৃথিবীতে অব্ত্ হইয়াছেন 
তিনি ঈশ্বরীয় লীলাসাধনের জন্য এই রহস্য অধিকাংশ সম্ভান ও 
ভক্ত-শিশ্ত প্রথমে অনুধাবন করিতে পারিতেন না। তাহাছাড়া৷ পূর্বেই 
আলোচনা করিয়াছি যে, শ্রীমার জীবনযাপনপ্রণালী ও সকলের 

সহিত আচরণ ছিল অতি সহজ সাধারণ মানুষের মতো । 

কাজেই মানবীরূপিণী শ্রীমাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী ও জগজ্জননীর জ্বলস্ত 
প্রতিমূতি বলিয়া ধারণা ও গ্রহণ কর! সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ- 
সাধ্য ছিল না। একজন সিদ্ধসাধক বলিয়াছেন £ কে তোমারে 
জান্তে পারে, তুমি না জানালে পরে ।, সত্যই জ্ঞানদায়িনী শ্রীমা 
দিব্চক্ষু দান করিয়া আপন অপাধিব স্বরূপ জানাইয়া বা বুঝাইয়া 
ন। দিলে সাধারণ মানুষের সাধ্য কি যে, তাহা! নির্ণয় করিতে পারে। 

সেইজন্য প্রথম প্রথম এমনকি অন্তরঙ্গসম্তানদিগের পক্ষেও শ্ীমার 
যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা কঠিন হইত । ক্রমে জ্ঞানদায়িনী শ্রীমার 
পদপ্রান্তে আসিয়া ও নিষ্ঠার সহিত তাহার সেবা-পরিচর্য্যা করিয়। 
তাহারি কৃপায় সন্তান ও ভক্তদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছিল এবং 
তখন মনুষ্যরূপিণী শ্রীম। সারদা যে সামান্তা রমনী নন, কিন্তু অসামান্তা 

দেবী এবং যুগপ্রয়োজনসাধনের জন্ত যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
সহিত পৃথিবীতে তাহার আগমন এই রহস্ত ধীরে ধীরে সকলে 
অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ-প্রমুখ 
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প্রীরামকৃষ্ণসম্তানগণ, ভক্ত ও কবি গিরিশচন্দ্র এবং আদঘ্বও অনেকে 

সেই রহম্যবেত্তাদিগের অন্যতম । 

মায়াপাশনিমুক্ত নিরঞ্জানন্দ মহারাজ শরীরের অন্ুস্থতাবশতঃ 

একবার বায়ু-পরিবর্তনের জন্য হরিদ্বার যাইতে মনস্থ করিলেন। 

হরিদ্বার যাইবার পূর্বে তিনি শ্রীমার নিকট শিশুর ন্যায় আবদার 

করিয়াছিলেন যে, শ্রীমা যেন তাহার সকল-কিছু ভার গ্রহণ করেন। 

শুধুই তাহাই নহে, হরিদ্বার যাইবার পূর্বে কিছুদিন ধরিয়া তিনি শ্রীমার 

হস্তে খাইবেন, শ্রীমা তাহার জন্য সকল-কিছু করিবেন, শ্রীম! তাহার 

তত্বাবধাঁন করিবেন ইহাই ছিল অন্তরের আকাঙ্খা এবং সেইজন্য তিনি 

তখন প্রায় সকল সময় শ্রীমার মুখ চাঁহিয়াই অপেক্ষা করিতেন । 

এই ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা যেন নিরঞ্জন মহারাজের জীবনে এক নৃতন অধ্যায় 
রচনা করিয়াছিল এবং তখন তাহাকে দেখিলে মনে হইত যেন সত্যই 

তিনি শ্রীমার একটি সহায়-সম্বলহীন অসহায় সন্তান । শ্রীমাই তাহার 

জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ও সহায়-সম্বল এবং শ্রীম। বাতীত তিনি আর 

কাহাকেও যেন সংসারে তখন জানিতেন না। প্রীমাও নিরপ্রন মহারাজের 

মধ্যে এই ভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়। চিন্তিত হইয়াছিলেন। 

ক্রমে নিরঞ্জন মহারাজের হরিদ্বার তীর্ঘে যাইবার দিন মোটামুটি- 

ভাবে স্থির হইল। একদিকে হরিদ্বারে গিয়া সেখানে থাকিয়। কয়েক- 

দিন তপস্তা। বা ধ্যান-ধারণ। করিবেন এবং অন্যদিকে তাহার অন্তরে 

চিন্তা হইল যে, শ্রীমাকে ছাড়িয়াই বা তিনি এক মুহূর্ত থাকিবেন 

কেমন করিয়া । তুমুল মানসিক দন্ৰের মধ্যে পড়িয়া নিরঞ্জন মহারাজ 

যেন অসহায় হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে 

প্্রীমারই শরণাপন্ন হওয়। তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন। হরিদ্বার 

শাইবাঁর সংকল্প লইয়াই তিনি জরীমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ 

করিবার জন্ উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া 

তাহার আদেশ লইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলের্ন না । কারণ 

তাহার চিন্তা ও প্রধান সমস্ত। হইল শ্রীমাকে ছাড়িয়া তিনি একাকী 
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থাকিবেন কেমন করিয়া । পরিশেষে কিছু সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া 

নিরঞ্জন মহারাজ শ্রীমার পদপ্রাস্তে পড়িয়া! শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। অবশ্য শ্রীমা পূর্ব হইতেই নিরঞ্ন মহারাজের মধো কিছু 
পরিবর্তনের ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেজন্যই স্নেহের সন্তানকে 
সাঁস্বনা দিয়া হরিদ্বারে কিছুদিন যাইয়। বায়ু-পরিবর্তন করিবার জন্য 
উপদেশ দিলেন । নিরঞ্ন মহারাঁজ শ্রীমার আন্কাই পরিশেষে 
শিরোধার্য করিলেন। কিন্তু শ্রীমার নিকট নৃতন একটি আবদার 
ধরিয়া বসিলেন যেন শ্রীমা সর্বদ] তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। শ্রীমা 
নিরঞ্জন মহারাজের প্রকৃতি বুঝিতেন । সেইজন্য “তথাস্ত” বলিয়া তিনি 
তাহার অন্তরের সম্মতি জানাইয়া সন্তানকে আশীর্বাদ করিলেন । 
শ্রীমা দিব্যদৃষ্টিতে প্রতাক্ষ করিয়া বুঝিতে পারিয়াঁছিলেন যে নিরঞ্জন 
মহারাজ সম্ভবত হরিদ্বারতীর্ঘ হইতে আর তাহার নিকট ফিরিয়া 
আপিবে 'না এবং ইহাই তাহার শেষযাত্রা । শ্রীমা ছল ছল নেত্রে 

তাই নিরঞ্জন মহারাজকে বিদায় দিবার সময় অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, 
তিনি তাহার পুত্রের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বদা থাকিবেন। 

নিরঞ্জন মহারাজ শ্রীমার প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়া অনিচ্ছাসব্বেও 

হরিদ্বার যাত্রা করিলেন। কিন্তু হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়াই অকম্মাৎ 

তিনি বিস্যচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন ও জাগতিক সকল সম্পর্ক ও 
সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়। তিনি মহা প্রয়াণের পথে যাত্রা করিলেন। শ্রামার 

ভবিষ্ুৎ দৃষ্টিই কার্যে পরিণত হইল । মাতৃভক্ত সন্তান যোগানন্দ 

মহারাজ আর শ্রীমার নিকট স্থুলশরীরে ফিরিয়া আসিলেন না । 
ক্রমে সেই নিদারুণ সংবাদ শ্রীম! 'ও গুরুভ্রাতাগণের নিকট 

উপস্থিত হইল । শ্রীমা তাহার স্সেহের সন্তান যোগেন মহারাজের 
মহাপ্রয়াণে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট 
আকুল প্রার্থনা করিলেন যেন শ্রীরামকৃষ্চচরণে তাহার পুত্র স্থান পায়। 
মারার সংসারে মহামায়ার রহস্তময়ী লীলা! কত মধুর এবং কত 
প্রাণম্পর্শা তাহ। লক্ষ্য করিবার বিষয় ! 
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॥ শ্রীম] সারদা! ও স্বামী রামকৃষ্ানন্দ ॥ 

একদিন দক্ষিণেশ্বরে ভাবচক্ষে শ্রীরামকৃষ্জদেব রামকৃষ্ণানন্দ 
মহারাজ ও সারদানন্দ মহারাজকে ভগবান যীশুখুষ্টের লীলাপার্দ- 
রূপে দর্শন করিয়াছিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরে বলিয়াছিলেন £ 

পশশি আর শরংকে দেখেছিলাম খধিকৃষ্ণের ( যীশুখুষ্টের ) দলে 

ছিল।” অর্থাৎ শশি মহারাজ (স্বামী রামকুষ্ণানন্দ ) ও শরৎ 
মহারাজ (ব্বামী সারদানন্দ) ছুইজনেই যে তাহার লীলাসহচর, 
যুগে যুগে তাহারা আপিয়াছেন এবং এইবারেও তাহার সঙ্গে 
আসিয়াছেন এ রহস্তেরই শ্রীশ্রীঠাকুর পরিচয় দিয়াছিলেন । 

রামকৃষ্ানন্দ মহারাজের পূরবাশ্রমের নাম শশীভূষণ চক্রবর্তা এবং 

সার্দানন্দ মহারাজের (পূর্বাশ্রমের নাম শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ) পরম- 
আত্বীয়। শ্রীমাও সেইজন্য একই সংসারের ছুইজন মহাত্যাগী 

সম্ভানকে আপনার পুত্র বলিয়া অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন কলিকাতায় শ্টামপুকুরের বাটীতে চিকিৎসার জন্য 
আগমন করেন তখন তাহার সেবা-শুশ্রষার জন্য শশী মহারাজ 
শ্যামপুকুরের বাঁটাতে থাকিয়া যান । নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ, 
রাখাল (স্বামী ব্রক্মানন্দ ) কালিপ্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দ ), 

যোগেন (ন্বামী যোগানন্দ ) প্রভৃতি ত্যাগী সন্তানেরা পূর্ব হইতেই 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । চিকিৎসকগণের পরামর্শ 

অনুসারে কাশীপুর-উদ্ভানবাঁটা হইতে শ্যামপুকুরে বাঁট৷ ভাড়া করিয়া 
শ্ীশ্্রীঠাকুরকে আনয়ন করা হইয়াছিল । সেবা ও পথ্যাঁদি সুব্যবস্থার 
জন্য শ্রীমাও আসিয়াছিলেন শ্যামপুকুরের বাটাতে। সেই সময় 
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সহায়ত করিবার জন্য স্বামী রামকঞ্চানন্দ-প্রমুখ অস্তরঙ্গ 
সম্তানদিগেরও অনেকে শ্রমার নিকট থাকিতেন । 

শ্রীরামকৃষ্গগতপ্রাণ রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের শ্রগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, 
ভালবাসা ও আত্মনিবেদনের আদর্শ সত্যই জগতে ছুর্লভ। চিকিৎসায় 
একটু আরোগ্যলাভ করিলে যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পুনরায় কাশীপুর 
উদ্ভানবাটিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তখনও রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ 
অন্যান্ত সম্তানদিগের ন্যায় তাহার সঙ্গে থাকিয়। দিবারাত্র প্রাণ দিয়া 

সেবা-শুজ্রষা করিয়াছিলেন । শ্রীশ্রীঠাকুরের ছুরারোগ্য অস্থুখ-সম্বন্ধে 
বলিতে গিয়া রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন ঃ “জগতের 

ছঃথ দেখে যীশু ভ্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, ঠাকুরও জীবের ছুঃখে রোগভোগ 
করছেন।” সত্যই তাই। ঈশ্বরের অবতার ধাহারা, লীলার জন্তাই 
তাহার! বিশ্বরঙ্গমঞ্চে অবতরণ করেন। মায়ার অন্ধকারে ডুবিয়া 

মানুষ যখন আপন স্বরূপ ভুলিয়া! যায় ও অনিত্য বস্তকে নিত্য জ্ঞান 
করিয়। “আমার আমার করে, তখনই তাহাদিগকে অজ্ঞান-অন্ধকার 
ব৷ সংসার-বন্ধান হইতে মুক্ত করিবার জন্য শ্রীভগবান সাধারণ মানুষের 
বেশে পৃথিবীতে অবতরণ করেন ও সকলের ছঃখ-বেদনাকে আপনার 

বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে মুক্তিপথের সন্ধান দেন। 

ঈশ্বরের অবতরণ ব। অবতারতত্বের ইহাই মর্মকথা। যুগাবতার 
আীরামকৃষ্জদেবের কথাও তাই । 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তর্ধানের 
বেশ কিছুদিন পরে শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন্দ্র করিয়া সর্বত্যাগী 
শ্রীরামকৃষ্ণসম্তান ও ভক্তগণ নিরাশার অন্ধকারে আশায় বুক বাঁধিয়া 
সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ যখন স্থাপিত হয় তখন 
একদিকে শ্রীম! এক সপ্তাহকাল কলিকাতায় বলরাম বস্থুর বাঁটীতে 
থাকিয়। উত্তর-ভারতের তীর্থস্থানগুলি দর্শনের জন্য কয়েকজন ভক্তসঙ্গে 

গমন করিয়াছিলেন এবং অন্যদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি ও ব্যবহৃত 
সকল সামগ্রী বরানগর মঠবাটীতে স্থানাস্তরিত করিয়া! নিত্য-নিয়মিত- 
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ভাবে রামকষ্কানন্দ মহারাজ-প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণসম্তানগণ তাহাদিগের 
প্রিয়তম আচার্ষের পুজা, আরাত্রিক ও সেবাদি কর্মে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন। নুখে-ছুঃখে সম্পদে-বিপর্দে ও সংসারের অসংখ্য 

ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণসস্তানদিগের জীবন অতিবাহিত 
হইতেছিল | স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্ধানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, 
্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি সম্তানগণ তখন পরিব্রাীজকবেশে ভারতের 

পুণা-তীর্ঘস্থানগুলি পদব্রজে পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। 
একবাড়ী কিংবা! তিনবাড়ী ভিক্ষা করিয়া তাহার' ক্ষুনিবৃত্তি করিতেন । 

তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণসম্তানদিগের জীবনে বিরাট পঈপরিবর্তন 

হইয়াছিল । বরানগর হইতে আলমবাঁজার ও আলমবাজার হইতে 
ক্রমে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাটির নিকটে গঙ্গার পশ্চিম তীরে 
নৃতন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । তাহার কিছু পূর্বেই 
কামারপুকুর হইতে শ্রীমা কলিকাতায় আগমন করিয়া বাগবাজারে 
বাস করিয়াছিলেন ও মঠের জন্য বেলুড়ে নবনির্বাচিত স্থান দর্শন 
করিয়। আনন্দিত হইয়াছিলেন। ক্রমে স্বামী বিবেকানন্দের চেষ্টায় 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল বেলুড়ে। এইদিকে মাত্রাজে 

প্রীরামকৃষ্ণকর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্ত শ্রীমার আশীবাদ গ্রহণ করিয়া 
যাত্র। করিয়াছিলেন রামকষ্ণানন্দ মহারাজ । 

কিছুদিন গ্রীমা বাগবাঁজারে অবস্থান করিবার পর দক্ষিণ-ভা।রতের 

তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন। এদিকে 

রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজেরও অন্তরের একান্ত ইচ্ছ। ছিল শ্রীমার পুণ্য- 
পাদস্পর্শে দক্ষিণ-ভারতের ধূলি-মৃত্তিকা চিরপবিত্র হউক । রামকুষ্ণানন্দ 
মহারাজ এই মর্মে শ্রীমাকে একটি পত্র দিয়াও অনুরোধ জানাইয়া- 

ছিলেন যে, শ্রীমা যেন একবার দক্ষিণ-ভারতে উপনীত হইয়া 
সেখানকার ভক্ত-শিষ্গণের আশা পূর্ণ করেন। শ্রীমা অবশেষে 
দক্ষিণ-ভাঁরতে যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন। রি 

সুতরাং হাওড়া স্টেশন হইতে ট্রেনযোগে শ্রীমা ভক্তগণ সঙ্গে 
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মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীমার আগমন-সংবাদ 

মাত্রাজের চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়াছিল । স্ুতরাং শতসহস্ত দর্শনার্থা 
রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের সহিত মাদ্রাজ ঠ্েঁশনে শ্রীমার আগমন- 
প্রতীক্ষায় সমবেত হইয়াছিল । শ্রীমা যথাসময়ে মাদ্রাজে উপস্থিত 

হইলে “জয় রামকৃষ্ণ' “জয় মা” প্রভৃতি ধ্বনিতে চতুদদিক পূর্ণ হইয়াছিল । 
প্রীমাকে একটি পত্র-পুষ্পেশোভিত গাড়ীতে করিয়া মাদ্রাজ মঠে 
লইয়৷ যাওয়া হইয়াছিল। ক্রমে একটি একটি করিয়৷ দক্ষিণ-ভারতের 
সকল তীর্থস্থান রামকষ্ণানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে ঘুরাইয়া 

দেখাইয়াছিলেন। রামেশ্বরমূ-মন্দিরে যখন প্রীমা উপনীত হইয়াছিলেন 
তখন সেখানকার নরনারীগণের মধো এক অভূতপূর্ব আনন্দ-প্রেরণাঁর 

স্থগ্টি হইয়াছিল । রামকষ্ণানন্দ মহারাজ শ্রীমার জন্য একশত আটটি 
ত্বর্ণনিমিত বিন্বপত্র স্বর্ণকাঁরকে দিয়া নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কেনন। 
প্রীমা আনন্দের সহিত এ একশত আটটি স্ব্ণনিমিত বিশ্বপত্র দিয়া 
রামেশ্বরমশিবের পুজা করিবেন। সন্তানের ইচ্ছা শ্রীমা পূর্ণ 
করিয়াছিলেন । শ্রীমা ভাঁবাবেশে আত্মহারা হইয়া একশত আটটি 
স্বর্ণনিমিত বিন্বপত্র দিয়া রামেশ্বরমশিবের পৃূজ। করিয়া আনন্দিত 
হইয়াছিলেন এবং জননীর প্রতি সন্তানের একাস্ত নিষ্ঠা, ভালবাসা ও 
শ্রদ্ধ। দেখিয়া শ্রীম। রামকৃষ্তানন্দ মহারাজকে প্রাণ ভরিয়া সেইদিন 
আশীবাদ করিয়াছিলেন । 

রামেশ্বরম্তীর্ঘ দর্শনের পর শ্রীমাকে বাঙ্গালোর সহরে নবনিমিত 

শ্রীরামকৃষ্চ মঠ ও মন্দিরে লইয়৷ যাওয়া হইয়াছিল । রামকুষ্ণানন্দ 
মহারাজ বলিয়াছিলেন, গ্রামার পুণ্/-পাদস্পর্শে বাঙ্গালোর মঠ চির- 

পবিত্র হইয়াছিল । দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণকালে রামকুষ্জানন্দ মহারাজ 

সর্বদাই ছায়ার ন্যায় শ্রীমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন এবং প্রত্যহ নিজে 

সুগন্ধ পুস্পদ্বারা মাতৃচরণে অগ্রলি দান করিয়া ধন্য হইতেন। 

তাহার মুখে তখন সদ! সর্কক্ষণই “জয় মা, জয় মা” শব্দ । দক্ষিণ- 
ভারতে আনন্দময়ী শ্রীমাকে পাইয়! রামকৃষ্জানন্দ মহারাজ আনন্দে 
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যেন আত্মভোলা হইয়াছিলেন এবং তাহার সেই মাতৃগতপ্রাণের 
স্বতঃ্ফুর্ত আনন্দাভিব্যক্তি দর্শন করিয়া সমবেত নরনারী ও ভক্তগণ 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন । . 

বাঙ্গালোরে যখন শ্রীমা ছিলেন তখনকার একটি ঘটনার কথা 
উল্লেখ করি। ঠিক সন্ধ্যার পূর্বে আশ্রমের জমির উপর একটি ক্ষুত্ত 
পাহাড়ে উঠয়। কয়েকজন ভক্তসঙ্গে আপন মনে শ্রীম! সূর্যাস্ত দর্শন 
করিতেছিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ সেই কথা শুনিয়া ভক্তি- 

গদগদ চিত্তে বলিয়া উঠিলেন £ “আ্যা, মা পর্বতবাসিনী” হয়েছেন ? 
এই কথা বলিতে বলিতে দ্রুতপদে তিনি সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন 
এবং শ্রীমার চরণযুগলে মস্তক রাখিয়া উচ্চৈঃম্বরে স্তবপাঠ করিতে 
লাগিলেন, 

সবমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সবার্থসাধিকে 

শরণ্যে ত্রস্বকে গৌরি নারায়ণি নমইস্তেতে ॥ 
সপ্িস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি | 
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্ততে ॥ 

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে । 
সর্স্তাতিহরে দেবী নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥ 

রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের এরূপ ভাববিহবল অবস্থা দর্শন করিয়া 
সকলেই বিস্মিত ও আনন্দমুগ্ধ হইয়াছিল । 

স্তবপাঠের পর রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ পুনরায় করজোড়ে বলিতে 
লাগিলেন £ “কৃপা, কৃপা” । শ্রীমা সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করিলেন, 
রামকুষ্জানন্দ মহারাজ একেবারে উন্বত্তপ্রায় এবং বাহাচ্ছান তাহার 

নাই বলিলেই হয়। তিনি সন্সেহে সন্তানের মস্তক স্পর্শ করিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন। রামকষ্ণানন্দ মহারাজ ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ 

হইয়! শ্রীমাকে সা্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া! নীরবে ধীরে ধীরে সেই স্থান 
ত্যাগ করিলেন। তাহার পর শ্রীম৷ উপবেশন করিয়া কিছুক্ষণ জপ ও 

ধ্যান করিলেন। ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া শ্রীমার মনও যেন তখন আনন্দ- 
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লোকে বিচরণ করিতেছিল । ক্রমে শ্রীমার ধ্যান ভঙ্গ হইল । তিনি 
ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া আশ্রমের দিকে 
গমন করিতে লাগিলেন। সতাই সেইদিন শ্রীমার মধ্যে দেবী 

মহিষমদ্দিনীর পূর্ণ-আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া সকলে ধন্য হইয়াঁছিলেন এবং 
সেই দিব্য-আবিতাব প্রত্যক্ষ করিয়াই রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে 

সিংহবাহিনী দেবী ছুর্গা-জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন । শ্রীমাও সেইদিন 

মহাঁদেবীর ভাবে বহুক্ষণ আবিষ্ট ছিলেন । 

ইহার পর বহুদিন গত হইয়াছিল। শ্রীম দক্ষিণ-ভারত হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া কলিকাতায় উদ্বোধনের বাটীতেই বাম করিতে- 

ছিলেন । 

শরীর ত্যাগের ছুই-তিনদিন পূর্বে রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ কি জানি 
কেন, শ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্ত একাস্তভাবে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। 

দক্ষিণদেশ হইতে রামকৃষ্জানন্দ মহারাজ প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন 
এবং শ্রীমাও তখন বাগবাজার হইতে কিছু দিনের জন্য জয়রামবাটা 

গিয়াছেন। স্বামী রামকৃঞ্জানন্দ মহারাজের একাস্ত অন্থরোধে 

জনৈক ভক্ত শ্রীমাকে কলিকাতায় আনয়ন করিবার জন্য জয়রামবাটী 
গমন করিয়াছিলেন । শ্রীমা কিন্তু স্েহের সন্তান রামকুষ্জানন্দ 

মহারাজের অস্তিম অবস্থা শ্রবণ করিয়া কীভাবে স্বচক্ষে তাহ] দর্শন 

করিবেন এই চিন্তা করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিতে সম্মত হন 

নাই । তবে শ্রীমা জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় আসিলেন না বটে, 

কিন্তু সুক্ষ্শরীরে দর্শন দান করিয়া প্রিয় সন্তানের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া- 
ছিলেন । রামকষ্জানন্দ মহারাজ মুমূর্ু অবস্থায় শ্রীমাকে সুঙ্ঘশরীরে 
দর্শন করিবার পর অকম্মাৎ বলিয়া উঠয়াছিলেন £ “ঠাকুর, মা,ম্বামীজী 
এসেছেন, আসন পেতে দে” কিছুক্ষণ পরে উচ্চৈঃস্বরে পুনরায় তিনি 
বলিয়া উঠিলেন £ “দেখতে পাচ্ছিস না, ঠাকুর এসেছেন, মাদূর পেতে 
দে, আর তিনটে তাকিয়া দে।” মহারাজের সেবক স্তম্ভিত হইয় 

তাহার আদেশ পালন করিলেন। সমবেত ভ্রাতৃবৃন্দ বিন্ময়ে স্তব্ধ 
১১ 
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হইয়া রামকষ্তানন্দ মহারাজের দিব্যদর্শনের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে- 
ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন £ “তারা চলে গেছেন ।” 

রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ ধীরে ধীরে ছুর্বল হস্ত-ছুইটি উত্তোলন করিয়। 
ক্ষীণ কঠে তিনবার কাহাদিগের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন এবং কি কথা 
কহিলেন। সেবক ও গুরুভ্রাতাগণ রহস্যময় দৃন্যের শুধু দ্রষ্ট৷ হইয়া 
বসিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীমার নাম ধীরকঠে বলিতে বলিতে 
রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের চক্ষু হইতে কয়েক ফৌটা তণ্ত অশ্রু 

গড়াইয়া পড়িল। 
কিছুক্ষণ পরে তিনি যেন কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন এবং সেই 

অলৌকিক দিব্যদর্শনের কথা জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন। বলিবার 
সময় তিনি অতি ধীরে তাহাকে একটি গানের প্রথম চরণটি উচ্চারণ 
করিয়া! বলিয়াছিলেন £ “পোহালো ছুঃখ-রজনী |” তাহার পর তিনি 

মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে দিয়া এ গানের বাকী অংশ পূর্ণ করিয়।৷ একটি 
গান রচনা করিয়া দিবার জন্য ভক্তকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 

ভক্ত পরে রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের সেই অন্তিম ইচ্ছার কথ! একদিন 

গিরিশচন্দ্রকে জানাইলে গিরিশবাবু এ প্রথম লাইনটিকে অনুসরণ 
করিয়া সম্পুর্ণ একটি গান রচনা করিয়াছিলেন এবং সেই গানটি 
হইল, 

পোহাল ছুঃখ-রজনী, 

গেছে আমি" আমি” ঘোর কুম্ষপন ; 
নাহি আর ভ্রম জীবন-মরণ ূ 

হের জ্ঞান-অরুণ-বদন বিকাশে, হাসে জননী । 
বরাভয়কর৷ দিতেছে অভয়, 

তোল উচ্চতান, 

গাঁও জয় জয়, এ 

বাজাও দুন্ুভি, শমনবিজয় ; মার নামে পূর্ণ অবনী ॥ 
কহিছে জননী, কেদে না, রামকৃষ্ণপদ দেখ শা। 
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নাহিক ভাবনা, রবে না যাতনা” ; 

( হের) মম পাশে করুণার ছুটি আখি ভাসে ; 
ভূবন-তারণ গুণমণি।+ 

ভাবে ও ভাষায় গানটি রসসমুদ্ধ হইয়াছিল এবং গানটির মর্মকথা 
যেন জীবন্মুক্ত শ্রীরামকৃষ্৫সস্তান রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের জীবন- 

রহস্তের পরিচয়েই মুখর হইয়াছিল । 

যাহাহউক আচার্য শ্রীরামকৃষ্জদেবের নাম ধীরে ধীরে উচ্চারণ 

করিতে করিতে রামকুষ্ণানন্দ মহারাজের জীবনদীপ চিরদিনের জন্য 

নিরবাপিত হইয়াছিল এবং সমবেত গুরুত্রাতা ও ভক্তগণকণ্ে ধ্বনিত 

শ্রীরামকৃষ্ণজদেব ও শ্রীারদাদেবীর নাম গুরুগন্ভীর ওষ্কারধবনির সঙ্গে 

উ্ধবলোকে মিলাইয়া যাইতেছিল। 

ক্রমশ সেই নিদারুণ সংবাদ চতুর্দিকে ভক্তসমাজে ছড়াইয়া 
পড়িল। ক্রীমার নিকটও এ সন্তানবিয়োগের সংবাদ উপস্থিত হইল । 

শ্রীমা শুনিয়। একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন £ 
“শশি আমার চলে গেছে, আমার কোমর ভেডে গেছে ।” সত্যই 

শশি মহারাজ তথা রামকুষ্জানন্দ মহারাজের মহাসমাধির সংবাদে 

সম্তানবৎসলা শ্রীমার মন বিশেষভাবে ব্যথিত হইয়াছিল । 

পপ আপি সপছাসসীপপ পসপাাপসপসপাসাপাশাশিাাজ 

১। এই গানটির রচনা-সন্বন্ধে একটি ভিন্ন মতও আছে। শ্রীমাকে 

সথক্ষশরীরে দর্শন করিবার পর রামকষ্ণানন্দ মহারাজ গিরিশচন্দ্র ঘোষকে 

ডাকাইয়া আনিয়া! গানের প্রথম ছত্র ও গানের ভাবটি স্বয়ং বলির! দিয় গানটি 

রচনা করিতে বলেন। তাহার আদেশ অনুসারে গিরিশচন্দ্র গাঁনটি রচনা 

করেন। পরে গানটি শুনিতে শুনিতে বা শুনিবার পরেই বামরুষ্ণানন? মহারাজ 

দেহরক্ষা করেন। ৃ 



দশম পরিচ্ছেদ 

॥ শ্রীমা সারদ। ও স্বামী অদ্ভুতানন্দ ॥ 

শ্রীত্রীরামকৃষ্চলীলা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে দেখি, লাটু মহারাজ তথা স্বামী 

অদ্ভুতানন্দ মহারাজ একজন ভক্তকে বলিতেছেন £ প্জানো! ঠাকুর 
হামাকে টেনে নিলেন । হামি একটা অনাথ, কুথাকাঁর কে-- 
হামায় তিনি ভালবাসা ঢেলে দিলেন। হামাঁয় তিনি কৃপা না করলে 

হামাকে নকরী করতে করতে বকরী বনে যেতে হোত; হামার 
সারাজীবন বিলকুল লষ্টো হোয়ে যেতো 1” পুনরায় বলিয়াছিলেন £ 

“জানো, হামার যা-কুছ, সব তার দৌলতে । হামার মত যুখ্ুর 
কি আর সাধন করবার দিল্ থাকতো ? হামি সাধনার কি জানে? 
হামাকে তিনিই তো সব সাধন-ভজন দেন। হাম্নি তো কেবল 

সবার সেবক হোতে চেয়েছিলুম ; বাকী তিনিই তো আমাকে 
সাধন-ভজন শিখালেন। হাম্নি তো জানে না তখন সাঁধন-ভজনে 

লাভ কি? উনিই তো হামাকে শুনালেন রামজীর ব্যাপার ।” 

এই সহজ সরল কথাগুলি হইতে অদ্ভুতানন্দ মহারাজের জীবনকথা 
ও জীবনরহস্তের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায় । 

লাটু মহারাজের পুরবীশ্রমের নাম ছিল রাখতুরাম। তিনি 
ছাঁপরা জেলার অধিবাসী ছিলেন । কলিকাতায় রামচন্দ্র দত্তের 

বাট়ীতে তিনি গৃহকর্ম করিতেন । ক্রমে শ্রীরামকঞ্ণদেবের সংস্পর্শে 
আসিলে শ্রীরামকৃঞ্দেব লৌহকে স্পর্শ করিয়া ম্বর্ণে পরিণত 
করিয়াছিলেন । করুণাময় শ্রীবামকষ্ণদেব নিরক্ষর নিরীহ লাটুকে 
কূপ। করিয়া চরণে স্থান দিয়াছিলেন এবং আপনার দিব্যলীলাঁর সহচর 

করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ষদেব যেমন আপর্ন জীবনাদর্শ দিয়া 

সমগ্র বিশ্ববাসীকে দেখাইলেন যে, কেবল পুথিগণ্ত বিদ্যা অবিদ্ভারই 



বিশ্বরূপিণী মা সারদা ১৬? 

সমান, উহার সাহায্যে সংসারবন্ধনের পারে গিয়া ঈশ্বরীয় জ্ঞানে 
জীবনকে ধন্য করা যায় না এবং একমাত্র অবিগ্ভানাশী ব্রহ্মবি জ্ঞানই 

মানুষকে শাশখত শাস্তি ও আনন্দ দিতে পারে, তেমনি নিরক্ষর অথচ 

সাধনসিদ্ধ লাটু মহারাজকে দিরা বিশ্বে প্রমাণ করিলেন যে, গ্রস্থ 

গ্রন্থিবিশেষ, অবিদ্ার শৃঙ্খল গ্রন্থবিদ্যা ও পাপ্ডিত্যের দ্বারা ছিন্ন করা 
যায় না, পাণ্ডিত্যের পারে ও মন-বুদ্ধির পারে অজ্ঞান-তিরস্করণী 
ব্রহ্মবিদ্ভাই একমাত্র মানুষকে চিরদিনের জন্য আলোকক্নাত করিতে 

পারে। রর 

লাটু মহারাজের প্রতি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অহেতুকী কৃপা 
ও করুণ। ছিল এবং সেই অহেতুকী কৃপার কথায় এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে 
নিরক্ষর ও আচার্যসেবাপরায়ণ হস্তামলকের কথা । হস্তামলকও 

ভগবান শঙ্করাচার্ষের অহেতুকী কৃপা ও করুণা লাভ করিয়া ব্রচ্গ- 
জ্ঞানবরিষ্ঠ তোটকাচার্ধে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। স্বৃুতরাং 
অধ্যাত্মসাধনার জগতে একথাই সতা যে, মুক্তি ও জীবনসিদ্ধির জন্য 
গুরুকূপার প্রয়োজন আছে। অদ্বৈতবেদান্তের আচার্ধরাও বলেন £ 

“অদ্বৈতং ত্রিধু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ” অর্থাৎ সুঙ্গাজ্ঞানবিচার 
বা নেতি নেতি-মার্গে বিচার করিতে করিতে জাগতিক সকল সম্পর্কের 

বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে, কিন্তু জ্ঞানদাতা গুরুকে কখনই অস্বীকার 

করিতে নাই, কারণ গুরু অভীষ্টদেবতা ইঞ্টেরই প্রতিমৃতি । গুরুই 
জ্ঞানমূতি ব্রহ্ম; সুতরাং অধ্যাত্সসাধনার জগতে ভ্ঞানদাতা গুরুর 

কপা ও করুণ! অস্বীকার করার বস্ত্র নয় । একটি ভক্তবাণীতেও দেখি, 
মক করোতি বাচালং 

পন্গুং লঙ্বয়তে গিরিম্ । 
যত কৃপা ত্বমহং বন্দে | 

পরমানন্দমাধবম্ ॥ 

গরু ও ঈশ্বরের কৃপা হইলে মূক বা বোবাও বাচাল বা 

বাকৃশক্তিসম্পন্ন হয় । অতএব হে পরমানন্দন্বরূপ মাধব-শ্রীকুষ্ 



১৬৬ বিশ্বরূপিণী মা সারদা 

তোমায় প্রণাম করি, বন্দনা করি ও তোমার শরণাগত হই, আমায় 
কপা কর! জীবনসিদ্ধির পথে ইহাও মুলমন্ত্র। সাধনজীবনে 
পুরুষকার প্রবল হইলেও কপার (£999) একটি উপযোগিতা বা 

সার্থকতা আছে। অদৃষ্টের কথা অবশ্য স্বতত্ত্র। তবে ঈশ্বরান্ুগ্রহের 
আসনে যদি অদৃষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে তাহারও 
প্রয়োজনীয়তা আছে । জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে দেখি যে, কপার জন্য 

শীশঙ্কর-শিষ্য হস্তামলক পূর্ণজ্ঞানী তোটকাচার্ধে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ- 
সন্তান লাটু মহারাজ বা! রাখতুরাম অদ্ভুতানন্দে পরিণত হইয়ীছিলেন। 
শ্রীসারদাদেবীও বলিতেন, অদ্ভুতানন্দের জীবনের সকল-কিছুই অদ্ভুত ও 
বিম্ময়কর । | 

লাটু মহারাজ বা! অদ্ভুতানন্দ মহারাজ ন্নেহ-ক্ষমাময়ী শ্রীসারদা- 
দেবীর একান্ত অনুগত সন্তান ও সেবক ছিলেন। একবার কাশীতে 
যখন শ্রীমা অবস্থান করিতেছিলেন তখন শ্রীমার প্রতি অদ্ভুতানন্দ 
মহারাজের একটি “গোপন ভক্তি'-র পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। 
“গোপন ভক্তি” বলিতেছি এইজন্য যে, সে ভক্তির কোন বাহ্প্রকাশ 
বা বাইরের অভিব্যক্তি ছিল না, ছিল একমাত্র অন্তরের মণিকোঠায় 
লুকানো গভীর শ্রদ্ধা ও মাতৃভক্তির অন্তঃসলিলধারা-_যে ধারা বা 
প্রবাহকে ঠিক ভাষ! দিয়া ব্যক্ত করা ও বুঝানো যায় না। 
অন্ভুতানন্দ মহারাজ অনেক সময় লোকদেখানো৷ কৌতুক ও কটাক্ষ 
করিয়া অনেককে বলিতেন £ “তোদের মা-ঠাউনকে হামি মানে নে।” 

অকন্মাৎ শুনিয়া অনেকে হয়তো একটু ভিন্নভাব হৃদয়ে পোষণ 
করিতেন । একদিন লাটু মহারাজ কতকগুলি বিন্বপত্র লইয়! কাশী- 
বিশ্বনাথের পুজা করিতে যাঁইবেন স্থির করিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ 
পরে তিনি মনে মনে বলিয়া উঠিলেন 2 “চল, আগে মার কাছে 
যাই।” তিনি শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে মাতৃচরণে 

বিন্বপত্রাঞ্জলি দিয়। অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন ।" অকম্মাৎ লাটু 

মহারাজের সেই অবস্থা, ও কাণ্ড দেখিয়। শ্রীম। বিস্মিত হইলেন। 



বিশ্বরূপিণী মা সারদা! ১৬৭ 

শ্রীমা তাহার অবোধ সম্ভানকে প্রবোধ দান করিয়। মস্তকে হস্ত 
বুলাইয়া দিতে লাগিলেন । বলিলেন £ “কি বাবা লাটু, ব্যাপার 
কি?” লাটু মহারাজ বাম্পগদগদ কঠে বলিলেন ; “জ্যান্ত শিবের 
পূজে! হলো ম11” শ্রীমা হাসিয়া বলিলেন ঃ “তাই নাকি ” 
তাহার পর লাটু মহারাজকে শ্রীম৷ প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। 

একবার শ্রীস্রীদুর্গাপুজা-উপলক্ষ্যে জয়রামবাটী হইতে ফিরিয়া শ্রীমা 
বাগবাজারে বলরাম-মন্দিরে একমাস অবস্থান করিয়াছিলেন । লাটু 

মহারাজও তখন শ্রীমার সঙ্গে ছিলেন। সেই সময়ে লাটু মহারাজ 
প্রায়ই বেদাস্ত-বিবয়ে বিচার করিতেন। বেদান্তশাস্ত্র বিন্দুবিসর্গও 
তিনি পড়েন নাই, কিন্তু শুনিয়া ও অনুভূতির দৃষ্টিতে বেদান্তের 
সকল গভীর তত্ব ও মীমাংসাই লাটু মহারাজের অধিগত 
হইয়াছিল। কাজেই লাটু মহারাজের নিকট বেদাস্ত-বিচার 
সাধারণত অধ্বাভাবিক বলিয়া মনে হইলেও স্বাভাবিক হইয়াছিল । 

বলরাম-মন্দিরে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া শ্রীমা যখন পুনরায় 
জয়রামবাটীতে যাইবেন স্থির হইল তখন অগত্যা লাটু মহারাজ 
নিজের মনের অভিমান ঢাকিবার জন্য নিজের ঘরে উচ্চৈস্বেরে বেদাস্ত- 
বিচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি উচ্চেঃস্বরে শ্রামাকে শুনাহয়া 

বিচার করিতেছিলেন $ “সন্ন্যাসীর কে পিতাঃ কে মাত। ?- সন্াসী 
নির্মীয়া।” শ্রীমা তখন উপরে নিজের ঘর হইতে পিড়ি দিয়া নীচে 
নামিতেছিলেন। তিনি লাঁটু মহারাজের অদ্ভুত বেদাস্ত-বিচার শুনিয়া 
একটু দীড়াইয়া বলিলেন £ “বাবা লাটু, তোমায় আমাকে মেনে 
কাজ নেই বাবা ।” লাটু মহারাজ বুঝিলেন, “কে মাতা" বিচার 
শুনিয়া করুণাময়ী শ্রীমা অন্তরে ব্যথা পাইয়াছেন। কিন্ত শামা 
ভালভাবেই জানেন যে, তাহার স্নেহের লাটু শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাহার 
মাত৷ ব্যতীত অন্ত আর কাহাকেও জানে না । শ্রীমার ন্নেহপূর্ণ কথায় 
লাটু মহারাজের চমক ভাঙ্গিল। তাহার বেদাস্ত-নিচার তখন 
কোথায় ভাসিয়। গেল এবং শ্রীমার চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়। তিনি 
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কাদিতে লাগিলেন। শ্রীমাও সরলা বালিকার ন্যায় লাটু,'মহারাজের 
সঙ্গে কাদিতে লাগিলেন। মাতা ও পুত্রের সেই ন্সেহ-ভালবাসার 
অভিনয় দেখিবার ও উপভোগ করিবার মতো দৃশ্ঠ ছিল। কিন্ত লাটু 
মহারাজ শ্রীমার চক্ষে জল দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। 
তিনি নিজের চক্ষু মুছিয়! শ্রীমাকে প্রবোধ দিতে দিতে বলিলেন ঃ 
“বাপের ঘরে যাচ্ছ মা, কাদতে আছে কি?” এই কথা বলিয়৷ নিজের 
উত্তরীয় দিয়৷ লাটু মহারাজ শ্রীমার চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন। 
শ্রীমা তখন শান্ত, স্থির ও আনন্দময়ী। করুণায়, প্রসন্নতায় ও 

ভালবাসায় যেন তাহার মুখ পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্সেহের 
সম্ভানগণের সহিত স্রেহময়ী সম্ভানবৎসলা শ্রীমার এই ধরণের কত 

লীলাখেলাই না কতবার হইয়াছে । লীলা যে রহস্যময় তাহা শ্রীম 
ও শ্ত্রীপ্রীঠাকুরের জীবনঘটনা লক্ষা করিলে বেশ বোঝা যায়। 

লাটু মহারাজ বিশ্বাস করিতেন যে, শ্রীমা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী ভগবতী, 
মঙ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণলীলাকে পুরণ ও সার্থক 
করিবার জন্য । এই জ্বলন্ত বিশ্বাসের পরিচয় পাই আমর! লাটু 
মহারাজের জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের কথায় ও আচরণে। 

একদিন এক ভক্তকে লাটু মহারাজ বলিতেছেন £ “কেউ কুচ্ছু করবে 
না, কেবল মা-ঠাউন, মা-ঠাউন বলে হুজুগ করবে । হামনে মানে 
না তোদের এমন মাঠাউনকে । মাকে মানা কি সহজ কথা রে! 
তার (ঠাকুরের ) পুজা তিনি গ্রহণ করেছেন, বুঝো ব্যাপার ! মা-ঠাউন 
যেকি তা একমাত্র তিনি (ঠাকুর) বুঝেছিলেন । তিনি যে স্বয়ং লক্ষী । 
তার দয়৷ বুঝতে গেলে বনুৎ তপস্তার দরকার |” কথাগুলির মধ্যে 
শ্রীমার প্রতি লাটু মহারাজের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও 
ভক্তির ভাব বুঝিতে পারা যায়। 

আর একদিনের ঘটনা । দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা যখন নহবংঘরে 

থাকিতেন তখন শ্রীমাকে একান্তভাবে একাকী নির্জনে "জীবনযাপন 
করিতে হইত। তখন তাহাকে ভক্ত-সম্ভতানদিগের আহারের জন্যও 
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ব্যবস্থা করিতে হইত । একদিন লাটু মহারাজ গঙ্গাতীরে বসিয়া 
আছেন, সেই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে দেখিয়া বলিলেন £ 
“ওরে লেটো, তুই এখানে বসে আছিস, আর উনি যে নহবতে 
রুটিবেলার লোক পাচ্ছেন না।” লাটু মহারাজ সসব্যস্তে উঠিয়া 
শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাঠ্াঙ্গে প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাহাকে 
প্রীমার নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন £ “এ ছেলেটি বেশ শুদ্ধসত্ব। 

তোমার যখন য৷ প্রয়োজন হবে, একে বলো, এ করে দেবে ।” এই 

ঘটনা বনু পূর্বেকার, তখন সবেমাত্র লাটু মহারাজ প্রথম শ্রীমার সেবা 
করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরই শ্রীমাকে 
সেবা করিবার অধিকার লাটু মহাঁরাজকে দান করিয়াছিলেন । 

যাহাহউক সেইদিন হইতে লাটু মহারাজ আনন্দের সহিত শ্রীমার 
বিবিধ কর্মে ও সেবায় নিযুক্ত হইলেন । 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, লাটু মহারাজ শ্রীমাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী 
এবং নিজের গর্ভধারিনী মার মতো জ্ঞান ও শ্রদ্ধা করিতেন । তাই 
লাটু মহারাজের মনে যখন কোন ছঃখ বা অভিমান উপস্থিত 
হইত তখন তিনি শ্রীমার আশ্রয় লইয়া মনে সান্ত্বনা ও শাস্তি 
লাঁভ করিতেন । বলিতে গেলে লাটু মহারাঁজ তখন হইতে শ্রীমার 

সঙ্গে যেন ছায়ার মতো থাকিতেন । দক্ষিণেশ্বার নহবতে থাকিলে, 

কিংবা কোন দেশ-ভ্রমণে বাহির হইলে, লাটু মহারাজ শ্রীমার সঙ্গে 
যাইতেন। মনে পড়ে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর শ্রীমা যখন 
স্থান-পরিবর্তনের জন্য বৃন্দাবনধামে গিয়াছিলেন তখন মাতৃভক্ত 
লাটু মহারাজ শ্রীমার সঙ্গে ছিলেন। অবশ্ঠ তখন আরও অনেক 

ভক্ত-সম্তান শ্রীমার সঙ্গে গিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে থাকিবার সময় 

লাটু মহারাজের আহার-বিহারের দিকে বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না। 

অনেক সময়ে নিজের খাবার-দ্রব্য বানরদের খাওয়াইয়া দিতেন এবং 

অত্যন্ত ক্ষুধা অন্থুভব কবিলে তবে শ্রীমার নিকট গিয়া কিছু খাবারের 
জন্য আবদার করিতেন, শ্রীমাও সসব্যস্ত হইয়া তাহার অবোধ 
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সন্তানের জন্য খাবারের ব্যবস্থা নিজের হাতে করিয়া দিতেন । একাস্ত 

শিশুর ন্যায় সরল ম্বভাঁব ছিল বলিয়া! লাটু মহারাজ মধ্যে মধ্যে 
অভিমাঁনও করিতেন এবং সেই অভিমান তিনি একমাত্র শ্রীমার উপরই 
করিতেন। অত্যন্ত অভিমান হইলে অনেক সময় শ্রীমা লাটু মহারাঁজকে 
নিজের কাছে বসাইয়া আদর-যত্ব করিয়া খাওয়াইতেন এবং তাহা 
হইলেই লাটু মহারাজের সকল অভিমান দূর হইয়া যাই । 

একবার বৃন্দাবনে লাটু মহারাজ কাহাকেও কিছু না বলিয়া 
তিনদিন যমুনাপুলিনে একাকী তপস্তা করিতে গিয়াছিলেন। এদিকে 

শ্রীমা লাটু মহারাজের জন্য ভাবিয়াই অস্থির। শ্রীমা ক্রমশ চঞ্চল হইয়া 
পড়িলেন। লাটু মহারাজের কিন্তু কোনই খোঁজখবর ছিল না। 
তিনদিন অতীত হইলে লাটু মহারাজ শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইলেন । 
মাথার চুল উস্কো-খুদকো, মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ ও শুঞ্ক। লাটু 

মহারাজকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া শ্রীমা সসব্যস্তে জিজ্ঞাস 
করিলেন £ “কোথা ছিলে লাটু ?” লাটু মহারাজ বলিলেন £ “মা, 
এ নদীর ধারে ছিলুম 1” কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সরল বাঁলকের 
হ্যায় আবার বলিলেন £ “বড় খিদে পেয়েছে মা, কুছু খাবার দরন।” 

শ্রীমার নিকট তখন কিছুই ছিল না, সুতরাং কি দিবেন শ্রীম! 
ভাঁবিয়াই অস্থির। যাহাহউক তাড়াতাড়ি খুজিয়া-পাতিয়া ঘরে 
যাহা ছিল শ্রীমা তাহাই আনিয়া দিলেন। লাটু মহারাজ শান্ত 
শিষ্ট বালকের ন্যায় খাবার খাইয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া 
গেলেন। শ্রীমা নীরবে লাটু মহারাজের সকল-কিছু ভাব লক্ষ্য 
করিয়া একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন £ “লাটুর সবই অদ্ভুত” 

একবার কোন সময়ে জনৈক ভক্তকে শ্রীমার প্রসঙ্গে লাটু 

মহারাজ বলিয়াছিলেন £ “দেখতো, মায়ের কৃপায় হামাদের তীর্থে 
যাওয়া হলো । এমোন ভালবাসা দিয়ে শ্রীমা হামাদের সব 

বাঁধিয়ে রেখেছেন।৮ যথার্থই শ্রীমা তাহার সকল ভক্ষ-সম্তানদিগকে 
অনন্ত ন্সেহ-ভালবাসার ডোরে নিবিড়ভাবে চিরদিন বাঁধিয়া রাখিয়া- 
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ছিলেন। ভক্ত-সম্তানদিগের কথাও তাই, তাহারাও শ্রীমা বাতীত 
বিশ্বংসারে আর আপনার বলিয়া কাহাকেও চিনিতেন না ব৷ 
জানিতেন না। লাটু মহারাজের কথ৷ অবশ্য স্বতন্্। কোন ভাল 
জিনিষ পাইলে লাটু মহারাজ সর্বাগ্রে শ্রীমার কথাই মনে করিতেন 
এবং তাহা! শ্রীমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া তবে মনে শাস্তি পাইতেন। 

লাটু মহারাজ যখন কাশীতে থাকিতেন তখন যে কোন ভক্ত 
কাশী হইতে কলিকাতায় আসিত তাহার সহিত সযত্বে শ্রীমার 
জন্য কয়েকটি কাশীর বেগুন ও পেয়ারা পাঠাইয়া দিতেন এবং 
শ্রীমাকে দিবার জন্য তাহাঁকে শ্্রীমার পরিচয় দিয়া বলিতেন ঃ 
“দেখো, হামার সেই দক্ষিণেশ্বরের মা।” লাটু মহারাজ এমনই 
অন্তরের নিবি আকর্ষণে “হামার সেই দক্ষিণেশ্বরের মা” কথাগুলি 

বলিতেন, শুনিলে পুলকে সর্বশরীর আধ্ুত হইয়া যাইত এবং 
সেই .ভক্তের নিকট হইতে শ্্রীমা যখন লাটু মহারাজের এ কথা 
শুনিতেন তখন তিনি আনন্দে অধীর হইয়। উঠিতেন। জননী ও 

সম্ভানের মধো সেই নিবিড় মধুর সম্পর্ক সত্যই অতুলনীয় ও বর্ণনার 

অতীত । লাটু মহারাজের শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রসঙ্গে একবার শ্রীম। 
একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন £ “লাটু কি কম গা? লাটুর সেবা 
কর। সে সময় ( দক্ষিণেশ্বরে ) লাটু আমার কত কাজ করত। লাটুর 
সেবা করলে তোমার কল্যাণ হবে ।” 

লাটু মহারাজের জীবনের কর্ম ও আচরণ সত্যই অদ্ভুত ছিল। 
শ্রীশ্বীচগ্ডীতে আছে 'ন্্ীয়াঃ সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎযু*_জগতে 
সকল স্ত্রীলোকই মাতৃজাতি ও জগজ্জননীর প্রতিমৃঠি । লাটু 
মহারাজ সেই আদর্শ জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন এবং 

সেই আদর্শ তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহার বিশ্ববরেণ্য আচার্য 
শ্রীরামকৃষ্জদেবের ও বিশ্বরূপিনী মা শ্রীসারদার নিকট । তাহারই 

জন্য লাটু মহারাজ বিশ্বের নারীজাতির আদর্শ-সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া 
প্রায়ই বলিতেন ঃ “তোমরা সীতা, সাবিত্রী, গার্গীকে আদর্শ কর এবং 
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এ'যুগে শ্রীমাকে আদর্শ কর। মা আমাদের তৃত-ভবিষ্যৎ সব 
জানেন। দেখছ না, মাকে জানবার জন্য আমি কত তপস্তা করছি। 
মা কি আমার সোজ|! জিনিষ! তোমরা মাকে আদর্শ কর।” 
আবার কখনও কখনও স্ত্রীলোকদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেন £ 

“তোমরা মাকে জানো । মাকে আদর্শ করো । কেবল মুখে মা 

মা বললে হবে না ।” 

কাশীতে থাকিবার সময় একবার আলমোড়া হইতে স্বামী 
তুরীয়ানন্দ মহারাজ লাটু মহারাজকে আলমোড়া যাইতে আমন্ত্রণ 
জানাইয়াছিলেন। লাটু মহারাঁজ তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন £ 
“জীবের ছঃখে ছুঃখিত হয়ে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা এখানে (কাশীতে ) 
বিরাজ করেছেন। তাদের ছাড়িয়ে হামি কুথাও যাবে না।” 
আহা কি সরল বিশ্বাস ও কি নিবিড় শ্রদ্ধা! লাটু মহারাজ বিশ্বাস 
করিতেন, কাশীতে বাবা বিশ্বনাথ ও ম৷ অন্নপূর্ণা সবদা বিরাজমান । 
তাহার উপর অন্নপুর্ণার সাক্ষাৎ প্রতিমূতি শ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য 
পদধুলিস্পর্শে কাশী স্বর্গভূমিতে পরিণত হইয়াছে । সুতরাং পুণ্যক্ষেত্র 
কাশী-বারাণসী ছাডিয়া লাটু মহারাজের কোথাও কোনদিন যাইবার 
ইচ্ছা ছিল না। 

১৩১৯ সালে মহাসমাধিতে কাশীধামে লাটু মহারাজ দেহরক্ষা 
করেন। শ্রীমার আদরের সন্তান লাটু মহারাজের চিরপবিত্র শুদ্ধ- 
বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মা তাহার আচার্ধদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে চিরদিনের 
জন্য মিলিত হইয়াছিল । শ্রীমার কর্ণে যখন লাটু মহারাজের 
মহাপ্রয়াণের সংবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, শ্রীমা তখন কেবল নীরবে 
কয়েক ফৌট। তপ্ত চক্ষের জল ফেলিয়াছিলেন । 
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॥ শ্রীমা সারদা ও স্বামী তুরীয়ানন্দ ॥ 

্বামী বিবেকানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দ-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, স্বামী 
তুরীয়ানন্দ 'জীবস্ত বেদান্ত'। তাহারি জন্য মুতিমান বেদাস্তকে 
ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জ্বলস্ত নিদর্শনরূপে পাশ্চাত্যবাঁসীর সমক্ষে 
উপস্থাপন করিবার জন্য ' স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকা 

যাইবার সময় স্বামী তুরীয়ানন্দকে তাহার স্ঙ্গে লইয়া 
গিয়াছিলেন । 

তুরীয়ানন্দ মহারাজ প্রথমে অদ্বৈতবেদীস্তের নেতি নেতি-মার্গের 
যুক্তি-বিচার লইয়াই থাকিতেন। দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের পুণ্য-সংস্পর্শ যখন তিনি লাভ করিলেন তখন তাহার জীবনে 

এক নূতন অধায়ের সুচনা হইল । দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়া হরি 
মহারাজ (ম্বামী তুরীয়ানন্দ) শ্রীশ্রীঠাকুরের অমুতময় কথায় ও উপদেশে, 
উদ্ধার ভাবধারায় এবং বিশেষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্দেবের আরাধ্য 
দক্ষিণেশ্বরী শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রতি আকধণ ও তাহার মুখে 

অহরহঃ মাতৃনাম শুনিয়া বিশেষভাবে আকৃ হইয়াছিলেন । 

একদিনের কথা, হরি মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, 

শ্রীশ্রীঠাকুর একজন বেদান্তের পণ্ডিতকে বলিতেছেন 2 “কিছু বেদাস্ত 
শোনাও”। পণ্ডিত প্রাঞ্জল ও সুন্দর করিয়া বেদাস্ততত্ব মকলকে 

বুঝাইতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও মনঃসংযোগ-সহকারে তাহা 
শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিতের সুখ্যাতি 
করিয়া সমবেত ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন £ “আমার কিন্তু 

বাপু অত শত ভাল লাগে না। আমার মা আছেন, আর আমি 

আছি। তোমাদের ও বড় বড় ভ্ঞান-জ্রেয়-জ্ঞাতা, ধ্যান-ধ্যেয়- 
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ধ্যাতা ইত্যাদি ত্রিপুটী প্রভৃতি বেশ খুব ভাল। আমার হচ্ছে 

কিন্ত মা আর আমি, আর কিছুই নাই ।” হরি মহারাজ (স্বামী 
তুরীয়ানন্দ ) শ্রীশ্রীঠাকুরের একথা. একমনে শুনিতেছিলেন এবং 
শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই সরল বিশ্বাস _ দেখিয়া বিম্মিত হইয়াছিলেন। 
শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, “তোমাদের এ বেদন্তের ব্রিপুটী অপেক্ষা 
আমার মার নাম ভাল লাগে" তুরীয়ানন্দ মহারাজের সুক্ষাবিচারশীল 
মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের এ কথা প্রতিধ্বনিত হইয়া বলিল “মার নাম 
আমারও ভাল লাগে । 

তখন হইতে হরি মহারাজ (ন্বামী তুরীয়ানন্দ ) বেদাস্ত-বিচারের 

সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে জগজ্জননী শ্রীক্রীভবতারিণীর প্রতিও আকৃষ্ট 

হইতেছিলেন । পুর্বে স্ত্রীজাতিকে দেখিলে যে হরি মহারাজ সসম্ত্রমে 
একটু পাশ কাটাইয়া চলিতেন, শ্রীরামকষ্ণজদেবের পুণ্য-সংস্পর্শে 
আসিয়া এবং জগজ্জননী ও নারীজাতির উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের অসাধারণ 
শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া ধীরে ধীরে নারীজাতিকে তিনি মাতৃজাতি বলিয়া 
জ্ঞান করিতে লাগিলেন! তাহা ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও হরি 

মহারাজ কি চক্ষে দেখিতেন ও কিভারে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন তাহা 

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাহার কথোপকথন হইতে কিছুটা অনুধাবন 

করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ একবার তৃরীয়ানন্দ মহারাজকে 

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন £ “ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বল।” তাহার উত্তরে 
তুরীয়ানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন £ “কি আর বলব ? এই বলিয়া 
তিনি নিয়লিখিত প্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন__ 

অসিতগিরিসমং স্তাৎ কজ্জলং সিন্কুপাত্রে 
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমু্বা । 

লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদ! সর্কাঁলং 

তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥ 

অসামান্ত চরিত্র লীলামাধূর্যময় শ্রীরা মকৃষ্ণদ্ব-সম্বন্ধে কিছু বলা 
যে সাধারণ বুদ্ধির অতীত একথাই তুীয়ানন্দ মহারাজ সংস্কৃত 
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শ্লোকের মধ্য দিয় স্বামীজীকে বুঝাইয়াছিলেন। ন্বামীজীও তাহা 
শুনিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। 

স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ পরবর্তী জীবনে মাতৃভাবে এতই 
মাতোয়ারা হইয়াছিলেন যে, তিনি সকল অবস্থায় সকল সময়ে 
শ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর প্রতিমৃতি বলিয়া দর্শন করিতেন। 
সঙ্ঘজননী শ্রাসারদাদেবী যে তাহার সন্তানদিগের পালয়িত্রী ও 
রক্ষাকত্রী, তুরীয়ানন্দ মহারাজ তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন 
এবং সেইজন্য শ্রীমার কথা ম্মরণ করাইয়া প্রায়ই বলিতেন £ “আশ্রমে 
কেবল মায়ের কথা, মায়ের চিন্তাই চলতে থাকুক ।” একজন 
ভক্তকে লিখিত একটি পত্র হইতে শ্রীমা সম্বন্ধে হরি মহারাজের 

অন্তরের কথা বিশেষভাবে জানিতে পারা যায়। হরি মহারাজ 

সেই পত্রে লিখিয়াছিলেন £ “আাএরীমাতাঠাকুরানীকে প্রণাম করিয়া 
তাহার কৃপালাভ করিয়াছ জীনিয়। বিশেষ সুখী হইলাম । তাহার 

কপায় সকল বিষয়ই জানিতে পাবিবে । গুরু» ইষ্ট অভেদ-_-এ' তত্ব 
তিনিই কৃপা করিয়া জানাইয়৷ দেন। গুরুই ইষ্টরূপে প্রতীত হন, 

অর্থাৎ গুরুর মধ্যেই ইঞ্টদর্শন হয়। শক্তিহসাবে উভয়েই 

এক, ব্রনে উপাসনা করিতে করিতে এই জ্ঞান লাভ হয়া 

থাকে। 

গুরুত্রন্ষা গুরুবিষুগুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ | 
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

ইহা হুইতেই মন বুৰিয়া লইবে। তাহার প্রতি শুদ্ধ-বুদ্ধি কর, 
সকল বন্ধন ছুটয়া যাইবে ।” 

তুরীয়ানন্দ মহারাজ শ্রীমার প্রতি কতখানি উচ্চ ধারণা পোষণ 
করিতেন তাহা আর একটি পত্র হইতে জানিতে পারা যায়। সেই 
পত্রে এক ভক্তকে তিনি লিখিয়াছিলেন £ এশ্রীশ্রীম। শীপ্রই কলিকাতায় 

আসিতেছেন- ইহা মহাআনন্দের সংবাদ। কত লোকই যে 

তাহার পদপ্রান্তে আসিয়া জুড়াইবে, তাহার সংখ্যা নাই । ধন্য 
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মার কুপা! আর কি সহনশীলতা ! ব্যাজার-ভাব আদৌ নাই। 

দিন রাত নিরস্তর লোক আসিতেছে, আর সকলেরই কল্যাণ 
করিতেছেন অকাতরে । মা আসিলে তুমি ছেলেকে লইয়া কলিকাতা 

যাইবে সঙ্কল্প করিয়া, ইহা অতি উত্তম হইয়াছে! শ্রীশ্রীমার চরণ- 

প্রান্তে তোমার পুত্রকে কিছুক্ষণের জন্য রাখিয়া তুমি বড়ই এক 
সুন্দর ভাব প্রকাশ করিয়াছ। এইরূপেই স্ত্রী, ধন, জন, এমন কি 

নিজেকেও তাহার পদে অর্পণ করিতে পারিলে জীবন ধন্য হইয় 

যায়। ভক্তের বাঞ্ছা৷ ইহারা আপনারাই পূর্ণ করিয়। 
থাকেন ।” 

স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ বহুদিন কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন 
এবং শিবপুরী কাশীধামেই মহাসমাধিতে শ্রীরামকৃষ্চরণে মিলিত 

হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ মুহুতপর্যস্ত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানে 

মগ্ন হইয়া বলিয়াছিলেন £ “ত্রন্মা সত্য, জগৎ সত্য, সব সত্য- সত্যে 

প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। জয় গুরুদেব, জয় রামকৃষ্ণ ! বল তিনি সত্যস্বরূপ, 
জ্ঞুনন্বরপ।” অপূর্ব এই কথা ও অপূর্ব এই অনুভূতি । সত্যম্বরূপ 
্রন্মবস্তরকে উপলব্ধি করিয়া তুরীয়ানন্দ মহারাজ নিজে ব্রহ্মানন্দ- 

সাগরে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মময় হইয়াছিলেন। বেদাস্তে আছে, 

ব্রহ্মবিদ্ ব্রন্মৈব ভবতি”, অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তকে জানা বা উপলদ্ধি করার 
অর্থই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাওয়া । কিন্ত ব্রহ্মবস্তকে জ্ঞানের বিষয় 
করিয়া কে আর তাহাকে জানিতে পারে, কেননা বিনি জানিবেন 

তিনিও তো ব্রহ্মস্বরূপ-_বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ । যেখানে 

অভেদ ও অদ্বৈত জ্ঞান, যেখানে জানাজানির ব্যাপার 
কোনদিনই থাকে না, যেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্েয় এক হইয়। 
যায়, সেখানে কে আর কাহাকে জানিবে? যেখানে একরসসত্তা, 

সেখানে একমাত্র ব্রন্মচৈতন্যেরই সত্তা ও অন্ৃভূতিমাত্রই অবশিষ্ট 
থাকে । হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) সত্যই ব্রন্মোপলব্ধির 
আশীবাদ বরণ করিয়া জীবনে ধন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখানে একথা 
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ভুলিলে চলিবে না ফে, ব্রহ্মবিদ্ হরি মহারাজের চক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের 
ও শ্রীসারদাদেবী ছিলেন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ী। ব্রহ্মবিদ্বরণো 

হইয়াও হরি মহারাজ শ্রীমাকে জগজ্জননী জ্ঞানে সবদা শ্রদ্ধা 
করিতেন। হরি মহারাজ জানিতেন “মদৈতং ত্রিধু লোকেষু 

নাদ্বৈতং গুরুণাসহ”-__ত্রিভুবনে সকল-কিছু ব্রহ্মচৈতন্যে একরসন্বরূপে 
থাকিলেও এবং ব্রহ্ম ভিন্ন সকল বস্ত মিথ্যা অর্থাৎ চলমান ও আনিত্য 

হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা নিতাকালেরই আরাধাদেবতাও 
আরাধাদেবী। | 

১২ 
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॥ শ্রীমা সারদা ও স্বামী শিবানন্দ ॥ 

শ্রীম। সারদার অন্যতম সন্তান ছিলেন স্বামী শিবানন্দ মহারাজ । 
তাহার পুবাশ্রমের নাম ছিল তারকচন্দ্র। সকলের নিকট তিনি 
“মহাপুরুষ নামেও পরিচিত ছিলেন। বয়সে সকলের জোষ্ঠ ছিলেন 
বলিয়া তাহার গুরুভ্রাতারা তাহাকে “তারক-দা' বলিয়। ডাকিতেন। 

ব্বামী শিবানন্দ মহারাজ-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ একটি পত্রে 

লিখিয়াছিলেন ; “তারক-দা মাদ্রাজে অনেক কাজ করিয়াছেন, 

বড়ই আনন্দের কথা । মাদ্রাজের লোকেরা তাহার ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়া আমাকে লিখিয়াছে, “তারক-দা চমৎকার কাজ 

করতেছেন সাবাস! এই তো চাই" ।” স্বামী শিবানন্দ 
মহারাজ অক্ান্ত পরিশ্রম করিয়া মাদ্রাজে ও দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন 

স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ ও বাণী প্রচার করিয়াছিলেন । 

তাহা ছাড়া সিংহলে একটি বেদান্তের কেন্দ্র তিনি স্থাপন 
করিয়াছিলেন । কাশীতে প্রীরামকৃষ্ণ-অদ্ৈতাশ্রম' তাহার অন্যতম 

অমর কীতি ৷ 

শিবানন্দ মহারাজ তাহার পরমগ্রু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদাশ্রয়ে 

থাকিয়া তাহার নির্দেশে আপন জীবন গঠন করিয়াছিলেন । 

প্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইবার পর তাহার জীবনের গতি 

সম্পূর্ণ পরিবতিত হইয়াছিল । একদিন শিবানন্দ মহারাজ তাহার 
সংসারের উপর বিতৃষ্তীর ভাব ও মনের অস্তঃস্থলের এক গভীর 

আলোড়নের কথ করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শনিকট নিবেদন 
করিয়াছিলেন । শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়। বলিয়াছিলেন ঃ “ভয় কিরে, আমি 
আছি। জ্ত্রী বতর্দিন বেচে থাকবে ততদিন তাকে দেখা-শোনা 
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করতে হবে বৈকি । একটু ধৈর্য ধর”_-মা সব 'ঠক করে দেবেন । 

বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাবি, আর যেমন বলে দিচ্ছি তেমনটি 

করবি_-তার কৃপায় স্ত্রীর সঙ্গে থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না। 

শিবানন্দ মহারাজ পুবাশ্রমে বিবাহিত ছিলেন এবং শী শ্রীঠাকুঃ 
তাহা জানিতেন। একদিন শিবানন্দ মহারাজের মনে মাতৃভাবের 

অগ্ুরাগ দৃঢ় করিবার জন্য বলিয়াছিলেন £ “এ যে মন্দিণে না রয়েছেন, 

আর এই নহবতের মা--মভেদ ।” শ্রামা সারদাদেবী তখন দক্ষিণেশ্বরে 

নহবতের ঘরে থাকিতেন। শিবানন্দ মহারাজের মনকে আরও 

দৃঢ় করিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এইরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা ভীহাকে 

বুঝাইয়াছিলেন । শিবানন্দ মহারাজের ব্তদিনের মনেপ একটি দ্বন্দ 
সেইদিন দূর হইয়াছিল । তখন হইতে তিনি শ্াশ্রাঠাকুরের লীলাসঙ্গিনী 

শ্লীসারদাদেবীকে শুধু গুরুপত্বীরূপেহ ছ্ঞান করিতেন না, সাক্ষাৎ 

জগজ্জননীরূপে দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা করিতেন । একবার শ্রী ঞ॥দুর্গাপুজা- 
উপলক্ষে শিবানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে লিখিত একটি পত্রে শামা 

যে সাক্ষাৎ জগন্মীতা তাহার স্পষ্ট আভাস দিয়াছেন । ঠিনি পত্র 

লিখিয়াছেন £ *্রীশ্রীমা উপস্থিত থাকায় পুজা যেন সব প্রত্যন্ম, 

রূপে হইল । দিও তিন দিন অনবরত বৃষ্টি ও ঝড়, তথাপি মার কপার 

কোন কার্ধে বিদ্ব হয় নাই। এমন কি, ভক্তেরা যে সময় প্রসাদ 

পাঁইতে বসিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি খানিকক্ষণের জন্য ধরিয়া 

যাইত । সকলে দেখিরা আশ্চর্য । পরে যোগেন-মার কাছে শোনা 

গেল যে, যখনই ভক্তের! প্রসাদ পাইতে বসিত এবং বৃষ্টি এই এল এল, 

অমনি শ্রীমা ছর্গানাম জপ করিতে বসিতেন আর বলিভেন, “তাইতো, 

এত লোক কি করে এই বৃষ্টিতে বসে খাবে? পাতা-টাতা সব 
যে ভেসে যাবে ! মা, রক্ষা কর ! মাও সভ্য সত্য রক্ষা করিতেন; 

তিন দিনই এ রকম |” 

বেলুড় মঠে শ্রদ্ধেয় শিবানন্দ মহারাজ যখন সকল কর্মের তত্বাবধান 

করিতেন তখন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল । একটি ব্রহ্মচারী ছোঁট- 
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নগেন কে।ন একটি শন্যায় কর্ম করায় তাহার সমবয়সীরা তাহাকে 

ভয় দ্রেখাইয়াছিলেন ষে, শিবান্ন্দ মহারাজ তাহাকে মঠ হইতে 
তাড়াইয়া দিবেন। ভীত ব্রহ্মচারী কাহাকেও কিছু না বলিয়! 
হৎক্ষণাৎ পদবজে শ্রামার নিকট জয়রামবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

ব্্মচারীর রুক্ষ চেহারা ও জীর্ণ মলিন বন্্ব দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারেন 
নাই যে, তিনি বেলে মগ হইছে আসিয়াছেন, স্বতরাঁং কেহ কোন কথা 

ভাহ।কে জিজ্ঞাসাঁও করে নাই । কিন্তু শ্রাম। ব্রহ্মচাঁরীর সকল পরিচয় 

লইয়া বাথিও হুদয়ে তাহ1কে ছুইখানি সাদা কাপড় ও একখানি চাদর 

বাবহারেব ঈন্য দিলেন । তাহার পর ব্রঙ্গচারী শ্রীমাকে সকল কথা 

খুলিয়া বলেন এবং তাহার উপায় করিবার জন্য শ্রীমাকে অন্রোধ 
করিতে থাকেন । মভর়দায়িনী শ্রাম ব্রন্মচারিজীকে সান্ত্বনা ও 

আশ্বীস দান করিয়া বেলড় মঠে শিবানন্দ মহারাঁজকে একখানি পত্র 

লিখিলেন £ “বাবাজীবন তারক, ছোট-নগেন তোমার কাছে কি 

অপরাধ করেছে। তুমি তাকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেবে বলে সে 
সমন্ত রাস্ত! পায়ে হেটে আমার কাছে চলে এসেছে । তা. বাবা, 

মায়ের কাছে কি ছেলের অপরাধ আছে? তুমি বাবা, তাকে কিছু 

বলো না।” কিছুদিন পরে শামার পত্রের উত্তর আসিল । স্বামী 

শিবানন্দ মহারাজ শ্রীম!র পত্র পাইয়া সসম্তরমে লিখিয়াহিলেন £ 
“মা, ছোট-নগেন আপনার নিকট গিয়াছে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম | 
আমরাও খোজাখুজি করিতেছিলাম__কোথায় গেল। তাহাকে 
পাঠাইয়া দিবেন । এখানে পুজার জন্য লোকের অভাব । আমি 

তাঁহাকে কিছুই বলিব না ।” 

পাত্রের উত্তর পাইয়' শ্রীমা ব্রহ্মচাবীকে আশীর্বাদ করিয়া বেলড 
মঠে পাঠাইয়া দিলেন । ব্রহ্মচারী মঠে উপস্থিত হইলে শিবানন্দ 

মহারাজ তাহাকে বুকে জড়াইয়। ধরিয়া বলিলেন “ব্যাটা, তুই 
আমার নামে হাইকোর্টে নালিশ করতে গিয়েছিলি ?” সত্যই 

শ্রীমার স্লেহ-ভ।লবাসা ও আশীর্বাদ যিনি একবার পাইয়াছেন, তিনি 
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আর তাহা জীবনেও কোনদিন ভূলিতে পারেন নাই। তাহার পর 

সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মার কাছে ছেলের যত দোষই 
থাকুক না কেন, মা তাহা ভুলিয়া নিজগুণে ক্ষমা করিয়া মাজনা 

করেন। সতাই অপাধারণ ছিল শ্রামা সারদাদেবীর মহেতুকী করুণা 

ও সন্তানের প্রতি মমতা ও ভালবাসা । 

একবার চারিজন বন্মচারী শ্রাশ্রীহগ।পুঙজজার পনেরো দিন পুবে 

জয়রামবাটী গিয়া উপস্থিত হইলেন । শ্রামাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 

করিবার পর শ্রীমা তাহাদের মঠের সকল কুশল-প্রশ্ন গিজ্জাসা 
করিলেন এবং আসিবার সময় “সারদানন্দ মহারাজের সহিত তাহারা 

দেখা করিয়া আমিয়াঁছে কিনা তাহা জিদ্ঞাসা করিলেন । তাহারা 

উত্তরে বলিলেন 2 “না মা, পরশু বিকালে মঠ থেকে বেড়িয়ে 

গ্রাগ্ুট্রাঙ্ক রোড ধরে চলতে লাগলাম । আমাদের মাধো একজন 

বললে, এই রাস্তা ধরে হেটে গেলে কাশী যাওয়া যায়। তাই 

আমরা মঠে আর না ফিরে, কাউকে কোন খবর না জানিয়ে হাটতে 

আরন্ত করে কিছুদূব এসে স্থির করলাম, যখন হেঁটে কাশী যাচ্ছি, 

তখন জয়রামবাটাতে এসে আপনার নিকট গেরুয়া নিয়ে কাশী যাব 

ও কিছুদিন সেখানে মাধুকরী করে তপস্তা করব । ভাই মা, আপনার 

কাছে এসেছি ।” শ্রীমা স্থিরভাবে সকল কথা শুনিরা ও তাহাদের 

অভিপ্রায় জানিয়া একটু চিন্তিত হইয়! বলিলেন ? “দেখ বাবা 

আমার ইচ্ছা তোমরা এখন মঠে ফিরে যাও । সামনে আর ক'দিন 
পরে ছুর্গাপুজা । মঠে কাজকর্মের খুব অন্ুবিধা হবে । তোমরা 
তারককে না বলে চলে এসে ভাল করুনি । আর এ ( ম্ালিবিয়ার ) 

সময় এলে । শরংকে পর্ন্ত জানিয়ে এলেনা । ঠাকে দানালে 

এ'সময় শরৎও আদতে দিত না । যাইহোক? আমি তারককে চিঠি 

লিখে দিচ্ছি, সে এর জন্যে তোমাদের কিছু বলবে না|” তাহার পর 

শ্রামা আবার বলিলেন £ “মঠে বাস করা কি কম তপস্যা ? এই 
অল্পদিন সব মঠে এসেছে, কিছুদিন মঠে থেকে ওদের সন সঙ্গ কর, 



১৮২ বিশ্বরূপিণী মা সারদ] 

তারপর ধীরে ধীরে সময়মত হবে 1৮ শ্রীমার কথা শুনিয়া ব্রন্মচারীরা 
লজ্জিত হইলেও আশ্বস্ত হইলেন। শ্ত্রীমা সমস্ত ঘটনা স্বামী শিবানন্দ 

মহারাজকে পত্রের দ্বারা লিখিয়া জানাইলেন এবং শ্রামার স্েহপূর্ণ 
পত্র পাইয়। শিবানন্দ মহারাজ তাহা অবণতমস্তকে পালন 
করিয়াহিলেন। 

আর একবার শ্ামা যখন জয়রামবাটাতে ছিলেন তখন তিনজন 
ভক্ত-সম্তান গৃহ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে শ্রামার নিকট উপস্থিত 

হইলেন । তাহাদের ইচ্ছ৷ ছিল শ্রীমার আশীবাদ লইয়া কোন একটি 
নিদিষ্ট মঠে বা আশ্রমে না থাকিয়া পরিব্রাজক-রূপেই তীর্থাদি দর্শন 

এবং ভিক্ষাদি ও তপস্তা করিয়া জীবন কাটাইবেন। শ্রীমা তাহাদের 
সকল কথা ধৈর্যের সহিত শুনিরা অতি যত্বের সহিত তাহাদিগকে 

আহার করাইলেন। পরের দিন প্রাতঃকালে শ্রীমা তাহাদিগকে 

ডাকিয়া বলিলেন £ “আজ তোমরা তিনজন মস্তক মুণ্ডন কব ও কাপড় 

গেরুয়া রঙ কর। কাল তোমাদের সন্নাস দেব ।” এই ধরনের কর্ম 

ও করুণা করার শ্রীমার পক্ষে কোন নিয়ম ছিল না । অহেতুকী ছিল 

উহার কৃপা, সুতরাং তাহার কপার মধ্যে কোনদিন কোন হেতু বা 

কাঁরণ খুজিয়া পাওয়া যাইত না। তিনজন ভক্ত-সম্তানের ভাগো 

তাহাই ঘটিল। পরেব দিন শ্রীমা তিন জনের হস্তে তিনখানি গৈরিক 

বনজ ও তিনটি কৌগান দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়া 

বলিলেন £ প্ঠাকুর, এদের সন্গাঁস রক্ষা করো । পাহাড়ে-পর্তে, 
বনে-জঙ্গলে যেখানেই থাকুক না কেন, এদের ছুটি খেতে দিও 1” 

ভাগ্যবান তাহারা । স্বয়ং শ্রীম। তাহাদিগের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের 
নিকট আশীবাদ প্রার্থনা করিলেন। তাহারা যে কঠোর 
ব্রত লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ীইবেন, শ্রীমার তাহাতে 
মোটেই ইচ্ছা ছিল না। সেইজন্য নৃতন দীক্ষিত সন্যাসীদের 
বিদায় দিবার সময় তিনি বলিলেন ঃ “তোমাদের এত কঠোর 

করে দরকার নেই-_ঠাকুরের আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছ। তবে 
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তোমরা নেহাত পরিব্রাজক হয়ে হেটে বেড়াবে সঙ্কল্প করেছ, তাই 
আমি একটু করতে দিচ্ছি, তোমরা কাশী পর্যস্ত হেঁটে যাও । সেখানে 
আমি তারককে লিখে দিচ্ছি । সেখানে তোমাদের সন্নাস-জীবন গড়ে 

তুলো ; আর তার কাছ থেকে সন্যাস-নাম নিও ।” 

শিবানন্দ মহারাজ তখন কাশীতে অদ্বৈত-আশ্রমে ছিলেন । 

শ্রীমা নৃতন সন্াসীদের আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন এবং 
তাহাদিগের হস্তে স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নামে একটি পত্র 
দিলেন। শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া তাহারা কাশী অভিমুখে যাত্র। 
করিলেন । 

শ্রীমা আচার-অন্ুষ্ঠান কিংবা যাঁগ-যজ্ঞ করিয়া কাহাকেও সন্াস 
দিতেন না। তিনি গেরুয়া-বস্ত্র ও কৌপীন হস্তে দিবার পর হয় রাজা 

মহারাজ স্বামী ব্রন্মানন্দ অথবা স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট 

বিধি-অনুযায়ী ন্নাসের নাম ও যোগপট্র প্রভৃতি গ্রহণ করিতে আদেশ 

দিতেন । 

আর একটি ঘটনার কথা এইখানে বলি। জয়রামবাটীতে থাকার 
সময় শ্রীমার নিকট একটি এম. এ. পাশ কর! যুবক আসিয়া উপস্থিত 

হইল । তাহার ইচ্ছা তিনি সাধুভাবে জীবনযাপন করিবেন । 

শিবানন্দ মহারাজই যুবকটিকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । কিন্তু শ্রীম 
( মাষ্টীর মহাশয় ) যুবকটিকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া বিলম্বে 

সাধু হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীমা সকল ঘটনা শুনিয়া! পরে 
বরদা মহারাজকে বলিয়াছিলেন £ “মাষ্টারের বাড়ীর কাছে ওদের 

বাড়ী, ঘরে মা-ভাই আছে । সাধু হবে শুনে মাষ্টার একটু গড়ি-মসি 
করেছে, বলেছে, “এত তাড়াহুড়া করে নাই বা সাধু হলে । মঠে 

তারক কিন্তু খুব উৎসাহ দিচ্ছে। মাষ্টার হাজার হোক সংসারী 
কিনা । আর তারক সাদা সাধু লোক । ঠাকুরের ত্যাগের আদর্শ 
গ্রহণ করা, আহা, কত ভাগ্যে হয়! তারক ঠিকই বলেছে। 
সংসারে পড়লে আর উঠতে পারে ক'জন? ছেলেটির মনে খুব 
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জোর আছে।” যুবকটি পরের দিন শ্রীমাকে প্রণাম করিতে 
আসিলেন ও তাহার মনের ইচ্ছা শ্রীমাকে কাতরভাবে নিবেদন 
করিলেন । শ্রীমা যুবকের সকল কথা শুনিয়া আশীর্বাদ করিয়। তাহাকে 
বলিলেন £ “মনোবাগ্ছণ পূর্ণ হক__বাবা। তারক যা বলেছে খাটি কথাই 
বলেছে।” শ্ীমারি দৃষ্টি এই রকমেরই ছিল । প্রকৃত বৈরাগাবানকে 
তিনি ত্যাগের পথেই সর্দা উৎসাহ দান করিতেন । “মাত্মমোক্ষার্থং 

জগদ্ধিতাঁয় চ* সন্যাঁপীর জীবন । শ্রীমা এই আদর্শ সকল সন্বাসী- 

সন্তানকে পালন করিতে উপদেশ দিতেন । সংসারে যাহারা 

থাকিতেন, তাহাদিগকেও শ্রীমা সংপথে থাকিয়া জীবনযাপন করিতে 
উপদেশ দিতেন । এই যুগে ত্যাগীশ্বর ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব । শ্ত্রীমা 
কী সন্যাসী ও কী সংসারী সকলকেই শ্রীরামকৃষ্ণদোবের জীবনাদর্শ 
অনুসরণ করিতে বলিতেন । বলিতেন, শ্রাশ্রীঠাকুরের জীবন স্মরখ- 

মনন করিয়া ধ্যান করিলেই হইবে । অপাঁপবিদ্ধ ও চিরপবিত্র ছিল 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, বাণী ও উপদেশ । শ্রীমা সেজন্য সকলকেই 
নিষ্ঠার সহিত এই যুগে শ্রীবামকৃষ্ণদেবকে জীবনের পৎপ্রদর্শকরূপে 
গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন । 
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॥ শ্রীমা সারদা ও স্বামী অদ্বৈতানন্দ ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তাগী সন্তানদিগের মধো স্বামী অদৈতানন্দ 
ছিলেন সকলের অপেক্ষা বয়োজোষ্ঠ । তাহার পুবাশ্রমের নাম ছিল 
গোপালচন্দ্র ঘোব। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে “বুড়ো গোপাল বা 
“মুরুবিব” বলিয়া সম্বোধন করিতেন । ভক্তমহলে তাহার নাম ছিল 
“গোঁপাল-দা' । গোপাঁল-দা ছিলেন বিবাহিত | ভাহার স্সীবির়োগের 

পর তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র সাঁমিধা লাভ করেন । 
পুবেই উল্লেখ করিয়াছি যে, যে সকল তাগী সন্তানরা দক্ষিণেশ্বরে 

শ্রীমার সেবা-শুশ্রষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, বলিতে গেলে 
অদ্বৈতানন্দ মহারাজ ছিলেন তাহাদিগের প্রথম । একবার অদৈতানন্দ 

মহারাঁজ তীর্থদর্শনে যাইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রা্খঠাকুর 
তাহাকে জিচ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; “ঞ্োমার কি এখন ইচ্ছা তীর্থে 

যাওয়া ?” গোপাল-দা বলিয়াছিলেন ঃ “আজে হাা। একটু 
ঘুরেঘেরে আসি 1” শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন £ “যতক্ষণ বোধ যে 
ঈশ্বর সেথা সেথা? ততক্ষণ অচ্ভান । যখন হেথা হেথ! তখনই জ্ভ।(ন ৮ 

শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন £ “যা চায়, তা কাছেই ; অথচ 
লোকে নানাস্থানে ঘোরে 1” অদ্ৈতানন্দ মহারাজের তীর্ঘভরমণের 

কথা শ্রীমার কর্ণেও পৌছিল । শ্রীমা একদিন গোপাল-দাঁকে ডাকিয়া 
বলিলেন হ “তীর্ঘন্রমণ তো ভাল, কিন্তু মহাতীর্ধ তো এখন 

দক্ষিণেশ্বরে । তাকে (শ্রীশ্রীঠাকুরকে ) ছেড়ে সার কোথা যাবে |” 
অদ্বৈতানন্দ মহারাজ নীরবে আমার কথার মর্ম বুঝিয়া শীর্ঘভ্রমণের 

ইচ্ছা পরিতাগ করিয়াছিলেন । 

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কাশীপুর-উগ্যানবাটাতে অন্ুস্থ তখন শ্রামাও 
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সেখানে থাকিতেন ও মন-প্রাণ দিয়! শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রষাদি 
করিতেন । গোপাঁল-দা এ সময়ে সকল রকমভাবে শ্রীমাকে সাহাষ্য 
করিতেন । চিকিৎসকের নিকট হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পথ্যাদি তৈয়ারী 
করিবার নিয়ম প্রভৃতি জানিয়া লইয়া গোঁপাল-দা শ্রীমাকে 
জানাইতেন এবং শ্রীমা তাহা তৈয়ারী করিয়া শ্রীশ্রঠাকুরকে খাইতে 
দিতেন। কাশীপুর-উদ্ভানবাঁটী হইতে চিকিৎসার জন্থ শ্রীশ্রাঠাকুরকে 
যখন কলিকাতায় শ্যামপুকুরের ভাড়াটিয়া বাটাীতে লইয়া যাওয়া 
হইয়াছিল তখনও গোপাঁল-দা শ্রীমাকে সকল রকম ব্যাপারে সাহায্য 

করিতেন । পুবে দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে 
গোপাল-দা প্রতাহ বাজার করিয়া আনিতেন এবং শ্রীমাকে রঙ্ধন্র 

কার্ধে সাধামত সাহায্য করিতেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নূতন বাড়ী নিমিত হইলে গোপাল-দা 
সন্তানদিগের খাওয়ার জন্তা জমিতে সবজির বাগান তৈয়ারী করিয়া- 
ছিলেন এবং তাহাতে সাধু-সন্যাঁসীদের খাওয়া-দাওয়ার যথেষ্ট স্বিধা 
হইয়াছিল । লাট্র মহারাজ অদ্বৈতানন্দ মহারাজ-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ঃ 

“আবনরে বুড়ো গোপাল-দা! না থাকলে মঠের ব্রহ্মচারীদের ভাতের 
উপর তরকারি জুটত না'। সবজিবাগান করতে বুড়োগোপাল-দাকে 
কতই না খাটতে হয়েছে ।” বাগানে যখন কিছু ঢেঁড়স, বেগুন, 

কীচকল৷ প্রভৃতি তরিতরকাঁরি হইত তখনই অদ্ৈতানন্দ মহারাজ 
সর্বপ্রথমে শ্রীমার জন্য তাহা লইয়া বাইতেন এবং বলিতেন শ্রীমার 
সেবায় লাগিলে তবে সার্থক পরিশ্রম । 

বয়সের গুণে গোপাল-দাঁর সবশরীরে বাত হইয়াছিল ! একদিন 

তিনি শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, এখন তাহার সমস্ত শরীরে বাত 

হইয়াছে, সুতরাং বাগানের জন্য নিজে আর কিছু করিতে পারেন 
লা। নবাগত শিক্ষিত ব্রন্মচারীরা বাগানের মর্যাদা ততটা বুঝিবে 
না। শ্রীমা গোপাল-দার কথ শুনিয়া বলিয়াছিলেন “হ্যা বাবা, 

তুমি সেকেলে লোক, তুমি তো আর ছেলেদের "মত থাকতে 
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পারবে না । মঠ,_-ওতো একটা সংসার । খাওয়া-দাওয়া তো আছে, 
তুমি থাকতে পারবে কেন? তাই দেখে থাক ।” গোপাল-দা 

শ্রীমার সহান্ুভূতিন্চক স্েহপুর্ণ কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন । 
সূর্যদেব পক্ষপাতশুন্ধ হইয়া নিবিচারে যেমন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ ও 
সাধারণ-অসাধারণ সকলের উপর কিরণ বধণ করেন, বিশ্বজননী 

করুণাময়ী শ্রীমা তেমনি তাহার অফরন্ত স্সেহ ও ভালবাসা 
জীাতিধর্মনিধিশেষে নিবিচারে সকলকেই বিতরণ করিতেন । 

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে সাধন-ভঙজনের জন্য তাণগী 
শ্ীরামকুষ্জসম্তানর! প্রায়ই রাত্রিযাপন করিতেন । আহাদিগের জন্য 

সাধন-ভজনে পাছে বাঁধা-বিপ্ব আঁসে সেইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাদের 
আহার প্রভৃতির দিকে বিশেবভাবে দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি শ্রীমাকে 
নির্দেশ দিয়াছিলেন, রাখালকে ছয়খানি, লাটুকে পাঁচখানি, আর 
বুড়োগোপাল ও রামবাবুকে চারিখানি করিয়া রুটি দিবার জন্য । 
স্লেহ-বাৎসল্যময়ী মায়ের প্রাণ, সুতরাং সন্তানদিগের কষ্ট তিনি কেমন 

করিয়া সহ করিবেন! সেইজন্য শ্রারামকৃষ্ণধদেবের কড়া-নির্দেশকে 

সময়ে সময়ে শিথিল করিতেও আ্াম। দ্বিধাবোধ করিতেন না। পরে 

একদিন '্রীরামকৃষ্ণদেব বাবুরামকে দিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, 
বাবুরাম রাত্রে পাচ-ছয়খানি করিয়া রুটি খাইতেছেন । সন্ভানদিগকে 
অধিক পরিমাণে খাবার দিবার জন্য 'শ্রীএাঠাকুর শ্রীমাকেই মনে মনে 
দায়ী করিলেন । একদিন অন্নুযোৌগ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন 
যে, এইরূপ বিবেচনাহীন স্সেহের বশবর্তী হইয়া আমা সন্তানদিশের 
তবিস্তৎ নষ্ট করিতেছেন। পুত্রন্নেহাতুরা 'শ্রীমা সন্মের সহিত 

শ্রীশ্রীঠাকুরের এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন £ ও ছ্ুখানি 
রুটি বেশী খেরেছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যং 
আমি দেখব । তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগালি করো 
না।” চিরলজ্জাশীল' শ্রীমা লজ্জার নিবীড় মবগুগ্ঘন মোচন করিয়া 
পুত্রন্নেহ যে সংসারের সকল বাঁধাকে অতিক্রম করিয়া রসোত্তীর্ণ 
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হইতে পারে তাহা সেইদিন প্রদর্শন করিলেন। আমার সেই 

সববিঙ্য়িনী মাতৃশক্তি লক্ষ্য করিয়। শ্রীপ্রীঠাকুর '্রীামার কথার আর 
কোন প্রতিবাদ না করিয়া হাপিতে হাসিতে সেই স্থান তাগ 

করিলেন । মহাঁশক্তি মহাকালীর নিকট মৃত্যুঞ্জয় শিবের এহ 

পরাজয় স্বীকার করার কাহিনী একেবারে নৃতন নয়, বরং ইতিহাসে ও 
পুরাণে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীরামকুষ্ণদেবের 

দিবালীলাসঙ্গিনী ভগবতী শ্রাসারদাদেবীব কথা অব্য স্বতন্ত্র । 

সাধারণ সংপারেও দেখা বায় যে, সন্তানের জন্ত যেখানে জননীর 

শ্নেহ-ভালবাসা প্রবল সেখানে বিধি-নিবেধ বা সামাজিক 

অন্থুশাপনকে সেহশীলা জননী কোনদিনই যথাযথভাবে মানিয়া লইতে 

পারেন নাই । শ্ীমার জীবনে এই ধরনের অপাথিব মাতৃন্রের নিদর্শন 
আমরা বন্ছবারই লক্ষ্য করিয়াছি । তাহাছাঁড়া ভবিব্যতে শামা 

যেখানে তাহার সম্তানগণের সকল দায়িত্ব বা ভার গ্রহণ করিয়। 

সঙ্ঘজননীরূপে প্রতিষ্ঠিতা সেখানে মাতৃশক্তির জরলাভই স্ুনিশ্চিত 
এবং সেজন্যই জীবনদেবতা শ্রীরামকৃষ্জদেবকে মহাশক্তিরূপিণী শ্রামা 

বলিতে সাহসী হইয়াছিলেন ঃ “তুমি অত ভানছ কেন” তাদের 

ভবিষ্যৎ আমি দেখব ।৮ আ্রীমার সেই দিবা-ভবিষ্যদ্বাণী পরে বর্ণে বণে 

সার্থক হইয়াছিল । 
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॥ শ্রীমা সারদা ও ভক্ত গিরিশচন্দ্র ॥ 

ভক্ত-কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন আমা সারদাদেবীর অশ্চতম 

অন্ুগত সম্ভান। গিরিশচন্দ্র বিন্বপত্র-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া এমকে 

জগজ্জননী-জ্ঞানে অনা করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন- শ্রীমা জীবন্ত 

কালী । বাগবাজারের বোসপাঁড়া লেনের পাড়-ম।তাল, বিখা!ত 

নাটাকার, অভিনেতা, কবি ও স্থগায়ক গিরিশচন্দ্রের নাম তদ।নীস্তুন 

সমাজে সকলের নিকটই পরিচিত ছিল । আরামকঞ্কদেব গিরিশচন্দ্রকে 

(ভৈরব'-এর অবতার বলিতেন এবং অতাস্ত সেহ করিতেন । 

শ্রীসারদা দেবীর নিকটও শিরিশচন্দ্র যে শুধুই বিশে পরিচিত, ছিলেন 
তাহাই নহে, শ্রীমার তিনি একান্ত স্সেহের পাত্র ছিলেন । 

ভক্ত-কবি গিরিশচন্দ্র শ্রারানকৃষ্দেবকে সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া বিশ্বাস 

করিতেন এবং সেইনন্য শ্যামপুকুরের বাচীতে আরানকুষ্ধদেবকে তিনি 

“মা-কালী'-জ্ঞানে পুজাও করিয়াছিলেন । গিধিশচন্র যখন অসহায় 

শিশুর নত দক্ষিণেশ্বর-মহ তীর্ঘে উপনীত হইয়া আপনার সকল করের 

দায়িহ আ্রীরামকুষ্ঞদেবের হান্তে সমমপণ করিয়া বকলম। দিয়াছিলেন 

তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার সকল ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দেখিয়া ঠিনি বলিতেন £ 

“গিরিশের পাঁচ সিকে পাচ আনা বিশ্বাস 1৮ 

আমরা পুবেই উল্লেখ করিয়াছি যে, একবার পুত্রশোকে কাতর 

হইয়া গিরিশচন্দ্র জয়রামবাটীতে '্রীমার চরণে উপনীত হইয়া শান্তি ও 

সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন । গিরিশচন্দ্র জয়রামবাটীতে শ্রামার 

নিকট কিছুদিন অবস্থাঁনও করিয়াছিলেন । একদিনের ঘটনা, ভক্ত 

গিরিশচন্দ্র স্সান সমাপন করিয়া জলসিক্ত, বন্তেই শ্রীমাকে প্রণাম 
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করিতে গমন করিলেন ও ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া 
শ্রীমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই তাহার পূর্বস্থৃতি মনে পড়িয়া 
গেল । তিনি বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন £ «যা, ম। তুমি ?” 
বিস্কারিত নেত্রে গিরিশচন্দ্র শরীমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া 
রহিলেন। গিরিশচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়। গ্রাম সরলা বালিকার মতো 

তখন হাসিতেছেন, যেন কিছুই জানেন না, অথচ ত্রিকালদশিনী শ্রীমা 

সকল কিছুই জানিতেন। গিরিশচন্দ্র যথার্থই সেইদিন মার প্রকৃত 

স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 

পূর্বের একটি অবিন্মবণীয় ঘটনার রুথা এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন মনে করি । যুবক বয়সে গিরিশচন্দ্র একবার কঠিন রোগে 

আক্রান্ত হন এবং জীবনের আশা প্রার ছিল না। সেই সময়ে অচৈতন্) 

অবস্থায় গিরিশচন্দ্র একদিন স্বপ্নে দেখিলেন ষে, তাহার চক্ষের সম্মুখে 
অপরূপ লাবণাময়ী এক নাতৃমূতি আবিভূতা । মাতৃমৃতির পরিধানে 
ল'ল চাওড়া পাড়ের শাড়ি, সবাঙ্গে উদ্ভাসিত অপুব এক জোতিঃ ও 

বদনমগ্ুলে অফুরন্ত স্নেহ ও করুণ। প্রকাশিত। মাতৃমৃতি অকস্মাৎ 

মহাপ্রনাদ আনয়ন করিয়া গিরিশচন্দ্রের মুখে দিয়া বলিলেন £ 

“খাও”। মাতৃমৃতির অভয়হস্ত হইতে অমৃতনয় মহাপ্রসাদ গ্রহণ 

করিয়া ভক্ষণ করিবার সময় গিরিশচন্দ্রের দিবান্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। 

কিন্তু চক্ষুর সম্মুখে ভাসমান তখনও সেই জ্যোতির্ময় মাতৃমৃতি এবং 
গিরিশচন্দ্রের গিহবায় তখনও শ্ুগন্ধ-প্রসাদের আস্বাদন রহিয়াছে । 
আনন্দমআ্োতে তিনি অনন্তের বুকে যেন ভাসিয়া যাইতেছেন অনুভব 

করিলেন। কিন্তু কে সেই দেবী? কে সেই চিরনেহনয়ী 

আনন্দরূপিণী মাতৃমূতি ? এই প্রশ্ন গিরিশচন্দ্ের মনকে অশাস্ত 
করিরা তুলিল। অথচ কোন রহস্তেরই তিনি তখন সমাধান করিতে 
পারিলেন না । পরে তাহার পুত্রনিয়োগ হইলে শোকে য্গন একান্ত 
বিহ্বল তখন একদিন জয়রামবাটীতে তিনি শ্রীমার চরণে উপস্থিত 

হইয়া শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন। তখনই একদিন স্ানের পর 
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জলসিক্ত বস্ত্রে শ্রীমাকে প্রণাম করিতে যাইয় শ্রীমার মুখের দিকে 
চাহিবা মাত্র পূর্বের ্বপ্রদৃষ্ট সেই কল্যাণী মাতৃমৃতি শ্রীমার বদনমগ্ডলে 
ভাসিয়া উঠিয়াছিল ও তখন আর বুঝিতে বাকী ছিল না যে, 
মহাশক্তিরূপিণী শ্রীসারদাদেবীই সেই স্বপ্রদৃষ্ট জোতিরময়ী মাতৃমৃতি 
এবং শ্রীমাই তাহাকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। 

গিরিশচন্দ্র জীবনে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন । পরে শ্রীমার মুখে এ 
পৃবোক্ত স্বপ্নের সতাতা৷ জানিবার জন্য অপর একজন ভক্তের দ্বারা 

শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, গিরিশকে তিনি এভাবে কখনও 

দর্শন দিয়াছেন কিনা? শ্রীমা সেই স্বপ্নকথা স্বীকার করিয়াছিলেন। 
তাহার পর একদিন গিরিশচন্দ্র নিজেই শ্রীমাঁকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন £ 
“মা, তুমি কি রকম মা?” শ্রীমা তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন £ 
“বাবা, আমি সতাকারের মা । গুরুপতী নয়, পাঁতানে। মা নয়, কথার 
কথা মা নয়, আমি সত্যিকারের মা |” ভক্ত গিরিশচন্দ্র তখন উপলঙ্জি 

করিয়াছিলেন যে, শ্রীমা মানবী নন ও শুধু ব্বর্গের দেবীও নন, তিনি 
বিশ্বমাতা মহাশক্তি, যুগে যুগে অবতারলীলার সঙ্গিনী হইয়া 
আসিয়াছেন ও আসিবেন । 

কলিকাতা মহানগরীর প্রাণচঞ্চল কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া 
শান্তপরিবেশ পল্লীগ্রামে শ্রীমার নিকটে গিরিশচন্দ্র কয়েকদিন বাস 
করিয়াছিলেন তাহা পুবেই উল্লেখ করিয়াছি । শ্রামাও তাহার স্েহের 
সন্তানের নে হ-যত্তের ক্রটি করেন নাই । জয়রামবাটাতে অবস্থানকালে 

গিরিশচন্দ্র অতি প্রত্াষে উঠিয়া চা পাঁন করিতেন । কিন্তু পল্লীগ্রামে 
সকল জিনিস সকল সময় পাঁওয়া দুরূহ বলিয়! করুণাময়ী শ্রীমা 
নিজেই কষ্ট স্বীকার করিয়া গিরিশচন্দ্রের জন্য চা করিয়া দিতেন। আবার 

গিরিশচক্দ্রের বিছানার চাদর মলিন হইলে নিজ হস্তে কাচিয়া পরিফষার 
করিয়া দ্রিতেন। ইহা দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বিব্রত বোধ করিতেন ও 
শ্রীমার অপার করুণা ও সম্ভানবাৎসল্যের নিদর্শন দেখিয়া বিশ্মিত 
হইতেন ও ভাবিতেন, মন্ুধ্যবেশে দেবতার লীলা! কত মধুর ও কত অপুর! 
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জয়রামবাঁটী হইতে বহুদিন পরে শ্রীম! কলিকাতায় ফিরিতেছেন। 
সঙ্গে গোলাপ-মা এবং যোগীন-মা ছিলেন । হাওড়া ষ্টেশন হইতে 
শীমাকে আনিতে গিয়াছিলেন বাবুরাম মহারাজ, ব্রন্মানন্দ মহারাজ, 
প্রেমানন্দ মহারাজ ও আরও অনেকে । শ্রীমা ক্সেহের-সম্ভানগণকে 

বহুদিন পরে দর্শন করিয়া ম্মানন্দে আন্মহারা হইয়াছিলেন । 

গোলাঁপ-মা শাসনের ছলে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলিয়াই ফেলিলেন £ 

“হা! মহারাজ, তোমাদের একটু আকেল নেই যে, এই রোদে 
তেতেপুড়ে এলেন মা, অর তোমরা এসেছো! প্রণাম করতে এখানে ? 

তরাং অন্টেদের আর দোষ কি?” এহ কথা শুনিয়। ব্রহ্মালন্দ মহারাঁজ- 

প্রমুখ সন্তান ও ভক্তগণ শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আর সাহসী হইলেন 
না। শ্রীমা কিন্তু নীরব ও সহাম্যবদন!। শ্রামাকে একটি ঘোড়ারগাড়ীতে 

করিয়া বাগবাঁজারে উদ্বোধনের বাঁটীতে লয়] যাওয়া হইল । আনন্দময়ী 
মা আসিয়াছেন বহুদিন পরে, অ্রতরাং সকলেই আনন্দিত ও বাস্ত | 

প্রীমা উদ্বোধনের বাটিতে পৌছিলে উপরে দ্বিতলের ঘরে শ্রীমার 

বিশ্রধধমের জন্য গোলাপ-মা বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ঠিক 
সেই সময়ে ঘর্মীক্ত কলেবরে ভক্ত গিরিশচন্দ্র শ্রীমা আসিয়াছেন 

শুনিয়া আনন্দে অধীর ও আত্মহারা হইয়া প্রমাকে প্রণাম করিতে 

আসিলেন। প্রথমে তিনি নীচে মহারাজদিগের নিকট শ্রীার 
কুশলাদি জিদ্ঞাসা করিয়া উপরে যাইতে উদ্যত হইলেন । এমন 

সময়ে গোলাপ-মা তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইয়া ষ্টেশন্রেই মতো 

গিরিশচন্্রকে একটু তীব্র ভাষায় উপরে যাইতে নিষেধ করিলেন । 

কিন্ত এখানে পট-পরিব্তন ঘটিয়াছে, রাঁজা মহারাজ স্বামী ব্রন্মানন্দের 
পরিবতে স্বয়ং ভক্তচুড়ামণি গিরিশচন্দ্র উপস্থিত । গোলাঁপ-মা যখন 
বালতে লাগিলেন ঃ “বলিহারি যাই ঘোষজার এই অপূর্ব ভক্তি দেখে । 

বলি গিরিশবাবু, মাকে তো দেখতে এসেছো, কিন্তু মঞ্জতো এলেন 

এইমাত্র তেতেপুড়ে। কোথায় একটু জিরুবেন, ঠাণ্ডা হবেন, 
না_এলে জ্বালাতন করতে ।” গিরিশবাবু গোলাপ-মার কথায় 
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বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া একেবারে সোজা উপরে চলিয়। গেলেন 

এবং যাইবার সময় সকলকে ডাকিয়া বলিলেন ; প্চলো, মাকে 
প্রণাম করে আসি।” সঙ্গে সঙ্গে গোলাপ-মার দিকে একটু 
কটাক্ষে চাহিয়া বলিলেন ঃ “ঝাঁজালে! মেয়ে, বলে কিনা মাকে 

জ্বালাতন করতে এসেছি । কোথায় এতদিন পরে এসে ছেলের 

মুখ দেখে মা-র প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, তা নয় তো ইনি এলেন 
মাতৃন্সেহ শেখাতে 1” গোলাপ-মা গিরিশচন্দ্রের তীব্র কটাক্ষে ও 

কথায় হতভম্ব হইয়া দাড়াইয়া রহিলেন। গিরিশচন্দ্র সোজা 

উপ্রে উঠিয়। শ্রীমার চরণযুগলে মাথা! রাখিয়! প্রণাম করিলেন এবং 
করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন £ “মা, ক্যামন আছেন ?” শ্রীমা 

গিরিশচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দে অধীর। বলিলেন £ “বাবা, ভাল 

আছি ।” এই বলিয়। গিরিশচন্দ্রকে ও সমাগত সকল সন্তান ও ভক্তকে 

ক্রীম! প্রাণ ভরিয়া আশীবাঁদ করিলেন । গোলাপ-ম! কিন্তু ছাঁড়িবাঁর 

পাত্রী নহেন। তিনি গিরিশচন্দ্রের পিছু পিছু উপরে উঠিয়া সজলনয়নে 

শ্রীমাকে গিরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন । গোলাপ-ম! 

কাঁদিতে কাদিতে বলিলেন £ “শেষে কিনা গিরিশবাবু আমাকে এরকম 
বললে” শ্রীমা প্রসন্ন মুখে গোলাপ-নার দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ 
“তা, তোমাকে তো অনেকবার বলেছি যে, আমার ছেলেদের সম্বন্ধে 

কোন-কিছু মতামত প্রকাশ করতে যেও না । এরা আমার ছেলে, 
এরা সব আমার কাছে আসবে বৈকি?” গিরিশচন্দ্র নির্বাক হইয়া 
দাড়াইয়া করুণাময়ী শ্রীমার কথা শুনিলেন ও ভাবিলেন, এইরূপ না 

হইলে কি বিশ্বজননী নাম সার্থক হয়। তিনি শ্রীমার সম্মুখে সন্তানের 

জয়লাভ দেখিয়া গৌরবে আনন্দে অধীর হইয়া গোলাপ-মার দিকে 
কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন ও তাহার পর পুনরায় সাষ্টাঙ্গে শ্রীমাকে 
প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিলেন 2 “ওরে, 

সম্তানবৎসল! জননীর ন্েহ-ভালবাসার কি আর অস্ত আছে 1” 

একবার গিরিশচন্দ্র শ্রীমার সেবা করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন । 
১৩ 
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তিনি শ্রীমাকে বলিলেন £ “মা, তুমিই আমাদের সেবা (কর, আমরা 

কিন্ত তোমার সেবা করতে পারি না। মা বলো, কেমন করে 

তোমার সেবা করব?” এই কথা বলিতে বলিতে গিরিশচন্দ্রের কণ্ঠ 
বাম্পরুদ্ধ ও মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে ডাকিয়। 
বলিতে লাগিলেন £ “ভগবান ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ হয়ে 
জন্মান__-এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শক্ত । তোঁমর কি চিন্তা 

করতে পার যে, তোমাঁদের সামনে গ্রাম্যবধূবেশে জগতের ম1 দীডিয়ে 
আছেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, যিনি আজ সাধারণ 
স্ত্রীলোকের মতো৷ ঘরকন্না ও সংসারের আর সব রকম কাজকর্ম 
করছেন তিনিই জগজ্জননী মহামায়া ও মহাশক্তি। সর্বজীবের মুক্তির 
জন্য তিনি মাতৃত্বের পরমা দর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মত্যে আবিভূতি হয়েছেন ।” 

কিছুদিন অতীত হইল । শ্ত্রীমা তখন উদ্বোধনের বাঁটাতে অবস্থান 
করিতেছেন । এদিকে বাগবাজারে গিরিশচন্দ্র বাটাতে ধূমধামের 
সহিত হূর্গাপু্জার আয়োজন চলিতেছে । তাহার বাটাতে 
শ্শ্রীহ্র্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিশ্বজননী শ্রামা উপস্থিত থাকিবেন ইহাই 
গিরিশচন্দ্রের মনের একান্ত বাসনা । তিনি শ্রীমাকে একান্তভাবে 
অনুরোধ জানাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া অসিয়াছেন, যেন অনুগ্রহ করিয়া 
তিনি পদধূলি দান করিয়া তাহার গৃহ পবিত্র করেন। সপ্তমীর পুজা 
আরম্ত হইয়াছে, কিন্ত তখনও শ্রীমা আসিয়া উপস্থিত হন নাই, স্থুতরাং 
গিরিশচন্দ্রের মন অস্থির । গিরিশচন্দ্রের দৃঢ়বিশ্বাস যে, শ্রীমা উপস্থিত 
না থাকিলে তাহার পুজা পূর্ণ ও সার্থক হইবে না। সত্যই সেই 
সময়ে শ্রীমার শরীর বিশেষ ভাল ছিল না, সেইজন্য তাহার আসিতে 

বিলম্ব হইতেছে । যাহাহউক অবুঝ সন্তানের মনোবাগ্ছ পর্ণ করিবার 
জন্য শ্রীমা কষ্ট স্বীকার করিয়াও গিরিশের ভবনে পরপর ছইদিন 
পূজা-উপলক্ষ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেইভাবে চলাফেরা ও 
পরিশ্রম করার জন্য শ্রীমার শরীর পূর্বাপেক্ষা আরও খারাঁপ হইল । 
স্থতরাং স্থির হইল শ্রীমা আর গভীর রাত্রিতে সন্ধিপূজায় উপস্থিত 
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থাঁকিবেন না। সেই সংবাদ গিরিশচন্দ্রের কর্ণে পৌছাইল । তিনি 
শুনিয়া বিষপ্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন £ “মা-ই যখন সন্ধিপৃজায় 
আসিবেন না, তখন পুজামণ্ডপে যাওয়া বৃথা ।” সন্ধিপূজায় শ্রীমা 
উপস্থিত থাকিবেন না ভাবিয়া গিরিশচন্দ্রের ছুই চক্ষু জলে ভরিয়া 
উঠিল। সন্তানের কাতর-আবেদন শ্রীমার অস্তরে পৌছিল। শ্রীমা 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহার অসুস্থ শরীর 
লইয়াই গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তত হইলেন। 
সম্ভান ও ভক্তগণ বারবার শ্রীমাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন । 

শ্রীম' কিন্ত কাহারও কোন কথা শুনিলেন না। অগত্যা একটি 
ঘোড়ার গাড়ী আনা হইল । শ্রীমা তাহাতে করিয়া গিরিশচন্দ্র 
বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং দরজায় আঘাত করিয়৷ বলিলেন £ 
“এই যে বাবা, আমি এসেছি ।” শশব্যস্তে গিরিশচন্দ্র আসিয়া 
শ্রীমাকে প্রণাম করিলেন । তাহার ছুইচক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু 
বহিতে লাগিল। তিনি বিহ্বল ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া 

ভাবিলেন, মা শত কষ্ট স্বীকার করিয়াঁও অধীনের গৃহে পুজা গ্রহণ 
কারতে আসিয়াছেন । শ্রীমাকে গিরিশচন্দ্র সেইদিন মহিষমর্দিনী 

দেবী ছূর্গা জ্ঞান করিয়া পরমভক্তি-সহকারে পুষ্প-চন্দন দিয়! প্রাণ 
ভরিয়া পূজা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মীয়-্যজন ও এমন কি 
থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ এবং সমবেত পরিচিত ও 

অপরিচিত সকলেই ভক্তিভরে শ্রীমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া 

ধন্ত হইলেন । আনন্দময়ীর আগমনে গিরিশচন্দ্রের বাড়ী সেইদিন 

আনন্দে ভরিয়া! গিয়াছিল । “জয় মা, জয় মা” রবে চতুদিক মুখরিত 
হইয়া উঠিল। পবিত্র আনন্দমুখরিত এক পরিবেশের মধ্যে কিছুক্ষণ 
থাকিয়। শ্রীমা পরে উদ্বোধনের বাটীতে ফিরিয়া গেলেন । গিরিশচন্দ্র 

তাহার প্রতি শ্রীমার অপার স্রেহ-ভালবাসার কথা চিন্তা করিয়া 

আনন্দে আত্মহারা হইয়াঁছিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রীমার ন্েহ- 
মন্দাকিনীধার৷ অবিশ্রাস্তভাবে চিরদিন এইরূপে প্রবাহিত ছিল ।' 
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॥ ভ্রীম! ারদা ও নাগ মহাশয় ॥ 

শ্রীরামকৃঞ্কদেব ও শ্রীনারদাদেবীর অন্যতম ভক্তসম্তান ছিলেন 

তুর্গীচরণ নাগ। সকলে তাহাকে নাগ মহাশয় বলিয়াই 
জানিতেন। 

সংসারে থাকিয়াও সংসারনিমুক্ত বা অসংসারী নাগ মহাশয়ের 

ছিল ত্যাগনিষ্ঠ পরকল্যাণব্রত জীবন । সাধারণ মানুষ যে 
অধ্যাত্মসাধনার দ্বারা দেবমানুষ হইতে পারে তাহার জ্বলস্ত নিদর্শন 

ছিলেন ভক্ত নাগ মহাশয় । পতী বিয়োগের পর নাগ মহাশয় 

শ্রীরামকৃষ্মদেবের দিব্যসান্নিধা লাভ করেন । তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে 

মহাতীর্ধে গমন করেন তখন শ্পামকৃষ্কদেব তাহাকে বলিয়াছিলেন £ 

“তুমি জনকের মত গৃহাস্থা শ্রমে থাকবে ; তোমায় দেখে গৃহীর! 
যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম শিখবে 1৮ সত্যই নাগ মহাশয়ের জীবন ও 

জীবনের আদর্শ ছিল সকল মানুষেরই অন্থুসরণীয় । শ্রারামকৃষ্ণদেবের 
পবিত্র স্পর্শে নাগ মহাশয় খাঁটা সোনায় পরিণত হইয়াঁছিলেন। 

ভক্ত নাগ মহাশয় শ্রারামকৃষ্ণদেব ও শ্ীসারদাদেবীকে সাক্ষাৎ 

ঈশ্বর ও ঈশ্বরী বলিয়া মনে করিতেন । তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, 
এই যুগে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সংসরবন্ধন কেন, 
সববন্ধন হইতে মানুষ মুক্ত হইতে পারে । কথায় বলে বিশ্বাসে 

মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর” । বস্তু বা পরমবস্ত সংস'রে একমাত্র 
ঈশ্বর, সুতরাং বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে তিনি 
দুক্ষর ভব-সংসারের পারে লইয়া যান । ভক্ত নাগ মহাঁশয় এই আদর্শ 
ও লক্ষ্যকে জীবনে কার্ষে পরিণত করিয়াছিলেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বরের 

অবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর তাহার ভক্তি ও বিশ্বাস যে কত গভীর 
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ও একনিষ্ঠ ছিল তাহ তাহার জীবনের কার্ধাবলী দেখিলে বুঝিতে 
পারা যায় । 

শ্ীরামকৃষ্ধদেবের মহাসমাধির কিছুদিন পুবে নাগ মহাশয় 
একবার তাহাকে দর্শন করিতে গিয়া শুনিলেন তাহার মুখ স্বাদবিহীন 

হওয়ায় তিনি আমলকীর অনুসন্ধান করিতেছেন । অবশ্তঠ সেই 
অসময়ে আমলকী পাঁওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু নাগ মহাশয়ের 

একান্ত বিশ্বাস ছিল যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে আমলকীর সন্ধান অবশ্যই 
মিলিবে। সুতরাং সেই মুহুর্তেই উঠিয়া স্ান-আহার সমস্ত ভুলিয়া 
গিয়া নাগ মহাশয় ছুইদিন ক্রমাগত প্রতিটি উদ্যানে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন । তৃতীয়দিনে আমলকীর সন্ধান মিলিল। তিনি সানন্দে 

শ্রীপ্রীঠাকুরের নিকট আমলকী আনিয়া উপস্থিত করিলেন । আমলকী 
পাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর সরল বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে লাগিলেন । 

একবার নাঁগ মহাশয় অর্ধোদয়যোগের সময় কলিকাতা হইতে 

গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন তাহার পিতার মুমুুঅবস্থা এবং তিনি 
গঙ্গান্নান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। পুত্রকে দেখিয়া 

তাহার পিতা আকুল হইয়া বলিলেন £ “এখনও সময় আছে, আমায় 
গঙ্গাতীরে নিয়ে চল।” তাহা শুনিয়া নাগ মহাশয় একটু চিন্তা 

করিয়া পরে বলিলেন, মনে বিশ্বাস থ!কিলে ম! জাঁহ্বী ভক্তের গৃহে 

আপনি আসিয়াই আবিভূতি হইবেন । ঘটিল তাহাই । দ্রেখা গেল 
ফে, অর্ধোদয়যোগের পুণাদিনে দ্বিপ্রহর সময়ে নাগ মহাশয়ের বাটীর 
প্রাঙ্গণের এক পার্থ হইতে প্রবলবেগে জলধারা উর্ধে উৎক্ষি্চ হইয়া 
গৃহপ্রাঙ্গন প্লাবিত করিতে লাগিল। সকলেই বিশ্মিত। সেই 
বিশ্ম়কয় দৃশ্ঠ দর্শন করিরা পল্লীবাসী সকলে নাগ মহাশয়ের বাঁটাতে 
সমবেত হইয়া আনন্দে উল্লাস করিতে লাগিল । লোকের কলরব 
শুনিরা নাগ মহাশয় আসিয়া দেখিলেন, তাহার গৃহপ্রাঙ্গন জলধারায় 

প্লাবিত হইয়া গিয়াছে । তিনি আনন্দে অধীর হইয়া মা পতিতপাবনী 

ভাগীরথী” বলিতে বলিতে বারবার প্রণাম করিয়া আপনার মস্তকে 
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জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন । সেই জলআোত প্রায়' একঘ্টাকাল 
স্থায়ী হইয়াছিল । শোনা যায়, তাহার পিতা দীনদয়ালবাবু গঙ্গার 
সেই পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া প্ররমপরিতৃপ্থি লাভ করিয়াছিলেন । 

বিশ্বজননী শ্রীসারদদেবীর প্রতি ভক্ত নাগ মহাশয়ের ভক্তি, বিশ্বাস 
ও শ্রদ্ধা ছিল গভীর ও অবর্ণনীয় । আলমবাজার মঠের যখন প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে তখন মঠের সন্যাসীদিগের সহিত তিনি প্রায়ই ঈশ্বরীয় 
প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া মনে শাস্তি লাভ করিতেন। বেলুড়ে 

নীলাম্বরবাবুর বাগাঁনবাটীতে যখন শ্রীমা কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন 
তখনও নাগ মহাশয় সেখানে প্রায়ই গমন করিয়া আ্ীমার চরণ 

বন্দনা করিয়া ধন্ত হইতেন। শ্ত্রীমা যে সাক্ষাৎ জগজ্জননী মহাঁশক্তি 
নাগ মহাশয় তাহা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন । নাগ মহাশয়ের 

প্রতি শ্রীমারও কস্রেহ-ভালবাসা ছিল চির-উৎসারিত। শ্রীমার 

ভালবাসার মধো স্বতঃপ্রবাহিত ছিল বাৎসল্যরসের জাহ্ুবীধারা 
এবং নাগ মহাশয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, শ্রীমার ভক্ত-সম্তানগণ সেই 
পবত্র ধারায় অবগাহন করিয়া সর্বদাই ধন্য হইতেছেন। অগণিত 
নরনারী শ্রীমার অহেতুকী করুণার ভিখারী এবং শ্রীমা নিধিচারে 
সেই করুণার ধার! বিতরণ করিয়া মকলকে শাস্তি দান করিতেন । 

ভক্ত নাগ মহাশয় যখন প্রথম প্রথম শ্রীমাকে দর্শন করিতে 

যাইতেন তখন শ্রীম। বড় একটা বাহিরের কোন লোকের সহিত দেখা 

করিয়া কথা কহিতেন না । তখন কোন ভক্ত-সম্তান শ্রীমাকে দর্শন 
করিতে আসিল তিনি শ্রীমার ঘরের চৌকাঠ হইতে প্রণাম করিয়াই 
চলিয়া যাইতেন। সেই সময়ে শ্রীমার নিকট সর্বদাই একজন দাসী 

থাকিত এবং সেইই শ্রীমাকে বলিয়া দিত যে, অমুক ভক্ত-_কি সন্তান 
অথবা অমুকবাবু আপনাকে প্রণাম করিতেছেন ও শ্রীম। শুনিয়া 

তাহাকে ঘর হইতে আশীবাদ করিতেন । একদিন হইল যে, নাগ 

মহাশয় আপিয়! এভাবে চৌকাঠে মাথা রাখিয়া শ্রীমার উদ্দেশ্যে 
প্রণাম করিতেছেন। নাগ মহাশয় এমনই জোরে চৌকাঠে বারবার 



বিশ্বর্বপিণী মা সারদা ১৯৯ 

মাথা রাখিয়া প্রণাম করিতেছিলেন যে, তাহার মাথা হইতে রক্তধার। 

বহির্গত হইতেছিল । তাহা দেখিয়! দাসী বিস্ময়ে শ্রীমাকে এ সংবাদ 
দিয়া বলিল £ “মা, নাগ মশাই তোমাকে এমনি জোরে মাঁথ ঠুকে 
প্রণাম করছেন যে, তার মাথ! দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত বেরুচ্ছে ।” 

নাগ মহাশয়ের কিন্ত সেইদিকে মোটেই দৃষ্টি নাই, তিনি একমনে 
চৌকাঠে মাথা ঠৃকিয়া প্রণামই করিতেছেন এবং মুখে উচ্চৈঃন্ঘরে 
বলিতেছেন "জয় মা! জয় মা! শ্রীমা নাগ মহাশয়ের এ অবস্থার 

কথা শুনিয় চঞ্চল হইয়! দাসীকে বলিলেন £ “ওগো বল, প্রেমানন্দ 
মহারাঁজকে এখানে পাঠিয়ে দিতে |” ন্পেহময়ী জননীর অন্তর তখন 
বেদনায় ভরিয়া গিয়াছে । প্রেমানন্দ মহারাজ আসিলেন ও শ্রীমার 
আদেশে আত্মভোলা নাগ মহাঁশয়কে শ্রীমার নিকটে ধরিয়া লইয়া 
গেলেন। শ্রীমা দেখিলেন যে, নাগ মহাশয়ের কপাল ফুলিয়া 

রক্তধারা পড়িতেছে এবং তাহার ছুই চক্ষু জলে ভরিয়া যাওয়ায় 
শ্রীমাকে নাগ মহাশয় দেখিতে পাইতেছেন না। ন্সেহ-বাৎসল্যময়ী 

শ্রীমা তখন চিরাভ্যস্ত স্বাভাবিক সঙ্কোচ ও লজ্জার ভাব ভুলিয়া 

অবোধ ও শরণাগত সন্তানকে স্পর্শ করিলেন ও ধরিয়া বসাইলেন। 

নাগ মহাশয়ের মুখে কিন্তু তখনও সেই মা মা” শব্ধ । শ্রীমা তখন 
স্বীয় বন্ত্াঞ্চল দিয়া নাগ মহাশয়ের চক্ষের জল মুহাইয়া দিলেন ও 

শ্রীব্রীঠাকুরের কিছু প্রসাদ আনিয়া নিজে একটু গ্রহণ করিয়া পরে 
স্বহস্তে নাগ মহাশয়ের মুখে দিতে লাগিলেন । সম্তানবৎসল! জননীর 
সম্তানের প্রতি গভীর ভালবাসার নিদর্শন তখন প্রত্যক্ষ করিবার 

জিনিস । ইত্যবসরে কোন কোন স্ত্রীভক্ত আসিয়া বলিতে লাগিলেন, 

মহারাঁজকে (স্বামী সারদানন্দকে ) বলি একে (নাগ মহাশয়কে ) 

শ্রীমার নিকট হইতে সরাইয়া লইবার জন্য । শ্রীম! শুনিয়া একটু 
বিরক্ত হইয়া বলিলেন £ “থাক্, একটু স্থির হয়ে নিক।” শ্রীম। 
ততক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । ক্রমে শ্রীমার আহার 

করিবার সময় হইল। একজন ক্ত্রীভক্ত শ্রীমার আদেশে 
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আহার্ধদ্রব্য শ্রীমার সম্মধে আনিয়া রাখিলেন। শ্ত্রীমা তাহা 
শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করিয়া আহার করিলেন। আহারের শেষে 
যখন নাগ মহাশয় প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন তখন 

শ্রীমার প্রতি চাহিয়া তিনি বারবার বলিতে লাগিলেন £ “নাহং নাহ 

তুহু তু” করুণাময়ী শ্রীমা নাগ মহাশয়ের সেই কথা শুনিয়া 
সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন £ “দেখ, কী বুদ্ধি”। তাহার 
পর নাগ মহাঁশয় ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। 
শ্রীমা নাগ মহাশয়ের জ্বলন্ত বিশ্বাস ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা! দেখিয়া সেইদিন 
বিম্মিত হইয়াছিলেন । 

বিশ্বজননী শ্রীমার হস্ত হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নাগ মহাশয় 
একবার আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন £ “বাপের চেয়ে মা 
দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল।” তাহার পর করুণাময়ী শ্রীমা যখন 

গঙ্গার ধারে একটি গুদামবাড়ীতে কয়েকদিনের জন্তা ছিলেন তখন 
নাগ মহাশয় একদিন সেখানে আীমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

গিয়াছিলেন। সেইদিন শ্রীমার নিকট কোন পাত্র না থাকায় নাগ 
মহাশয়কে তিনি একটি শাঁলপাতাঁয় প্রসাদ খাইতে দিয়াছিলেন। 
শ্রীমার অশেষ করুণার কথা ভাবিয়া নাগ মহাশয় আনন্দের অতিশয্যে 
একেবারে পাতা সমেত প্রসাদ খাইয়া ফেলিয়াছিলেন । নাগ মহাশয় 

ভাবিতেন সাক্ষাৎ ভগবতী শ্রম যাহা প্রসাদন্যরূপ দিবেন তাহা 

অম্বতন্বরূপ ও মহাপ্রপাদ। এইরূপ একবার শ্রীমা নাগ মহাশয়কে 
একখানি কাপড় উপহার দিয়াছিলেন, নাগ মহাশয় তাহা শ্ামাঁর 

অহেতুকী আশীবাদ মনে করিয়া মাথায় জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন, 
পরিধান করেন নাই । যথার্থ ভক্তি হইলে মান্বষ আপনার দেহ-সন্বন্ধ 

ভুলিয়া! যায়, তখন আপন-পর ভেদজ্ঞানও দূর হইয়া যায় । করুণাময়ী 
শ্ত্রীমা নাগ মহাশয়কে এপ যথার্থ ভক্তির অধিকারী বলিয়া মনে 

করিতেন । ্ 

শ্রীমা বে ভক্ত নাগ মহাঁশয়কে কীভাবে দেখিতেন ও 
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ভালবাসিতেন তাহার একটি নিদর্শন এখানে দিই । জনৈক ভক্ত 

একদিন দেখিল যে, শ্রীমার শয়নগৃহের দেওয়ালে ঝুলানো স্বামীজী, 
গিরিশবাবু ও নাগ মহাশয়ের তিনটি প্রতিকৃতি শ্রীমা একে একে 
ঝাড়িয়া-যুছিয়া সেইগুলিতে চন্দনের ফৌটা দিতেছেন। তিনি 
স্বীয় হস্তে স্বামীজী ও গিরিশবাবুর প্রতিকৃতি-ছুইটি স্পর্শ ও 
চুম্বন করিয়া সর্বশেষে নাগ মহাশয়ের ছবিখানি দেখিতে দেখিতে 
বলিতেছেন £ “কত ভক্তই আসছে, কিন্তু এমনটি আর দেখছি না ।” 
ভক্ত নাগ মহাশয় কল্যাণময়ট শ্রীমার অন্তরের যে বৃহত্তম ক্ষেত্র 

অধিকার করিয়া শ্রীমার স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন তাহা 
শ্রীমার এই কর্ম বা আচরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। শুদ্ধসত্ত না 
হইলে শুদ্ধচৈতন্যরূপিণী মহাশক্তির কৃপা লাভ কর! যায় না । 



ষোড়শ পরিচ্ছেদ 

॥ শ্রীমা সারদা ও ভগিনী নিবেদিতা ॥ 

যে পুণ্যমুহূর্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও মহাশক্তিরূপিণী শ্রীসারদা- 
দেবীর আবির্ভাব পৃথিবীর বক্ষে হইয়াছিল সেই মুহুর্ত ভারতের 
ইতিহাসে শুধু নয়, বিশ্বের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে । সেই 
পবিত্র মুহূর্তেই আমর! স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তান্ত 
পরমত্যাগী লীলাপর্ধদগণের সঙ্গে সঙ্গে ভগিণী নিবেদিতা, নটচুড়ামণি 
গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তসম্তানগণের শুভাবি্ভাব দেখিতে পাই। 
সেই সময়েই দেখি যে, ভারতবধের দিকে দিকে সাহিত্য, কাব্য, 
শিল্প, ললিতকলা, ভাক্র্ধ, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাস ও দর্শন 
প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিদগ্ধ চিন্তানায়কদিগের আবির্ভাব বিশ্বকে মহিমান্বিত 
করিয়াছিল । তখনই দেখা যায়, ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেবকে কেন্দ্র রচন। 
করিয়া মহামানবের সাগরতীরে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন বিদগ্ধ সাধক ও 
অধ্যাত্মজ্ঞানপথের অগণিত পথচারী । সমগ্র বিশ্বসমাঁজেও তখন দেখা 

দিয়াছিল এক. নূতন আশা ও আকাজ্ষার আলোক ও প্রেবণা এবং 
সৃষ্টি হইয়াছিল প্রাণছন্দময় এক নৃতন পরিবেশ । খ্রীষ্টান-মিশনারীদের 
ধর্মীস্তরীকরণ ও হিন্দুসমাজের অস্তরায়স্বরূপ বিভিন্ন কর্ম ও প্রচেষ্টার 
বিরুদ্ধে ব্রাক্মঘমাজের নব-অভ্যুদয় ও জাগরণ বরণীয় ও স্মরণযোগ্য । 

মহাত্বা রামমোহন রায়, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভাসাগর প্রভৃতি 
মহামনীবীগণের আবির্ভাব হিন্দুসমাজকে সচেতন ও প্রাণদীপ্ত 
করিয়াছিল। তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও 
শ্রীরামকষ্ণসম্তানগণের শুভাবিভাবে হিন্দুসমাজ আবও প্রদীপ্ত ও 

প্রাণচঞ্চল হইয়াছিল। বলিতে কি, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও 
স্বামী বিবেকানন্দের শুভাগমনে ভারতেই শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বে দেখা 
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দিয়াছিল এক নব্জাগরণ এবং সেই জাগরণকে আরও সাফল্যমণ্ডিত 
করিয়াছিলেন একজন মহিয়সী নারী মার্গারেট নোবল বা ভগিনী 
নিবেদিতা-_স্বামী বিবেকানন্দের ন্নেহধন্যা মানসকন্া। | 

মিস্ মার্গারেট নোবল ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়াই 
তদানীন্তন যুগের প্রাণপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও ন্বামী বিবেকানন্দের 
জীবনাদর্শে আপনাকে গঠিত করিতে লাগিলেন এবং ভারতের 

কল্যাণচিস্তায় ও কর্মে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়া বরেণা 

আচার্ধপ্রদত্ত নিবেদিতা" নাম স্বার্থক করিয়াছিলেন । 
নিবেদিতা আজীবন ছিলেন গুরুগতপ্রাণ । তাহার মধ্যে ইতিহাস, 

সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনা 

সকল-কিছু চেতনারই উদ্বোধন হইয়াছিল তাহার আচার্ধ স্বামী 

বিবেকানন্দের প্রেরণায় এবং এই কথ! তিনি স্বীকারও করিয়াছেন 

তাহার ' অসংখ্য রচনায়, বক্তৃতায় ও গ্রন্থে । ১৯০২ শ্রীষ্টান্দের ৪ঠা 
জুলাই নবভাঁরতের মন্ত্্র্টা খষি স্বামী বিবেকানন্দ মহাঁসমাধির 

আনন্দে চিরমগ্ন হইয়াছিলেন । ভক্ত চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় স্বামীজীর 

মহাপ্রয়াণের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ “ম্বামীজীর বামদিকে ভগিনী 

নিবেদিতা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বসিয়া হাতপাখার সাহায্যে স্বামীজীর 
মাথায় অনবরত বাতাঁস করিতেছেন, আর অজত্র অশ্রুধার৷ তাহার 

গণ্ডদেশ বাহিয়। ঝরিতেছে । * * ভগিনী নিবেদিতা আমাকে ডাকিয়া 

চুপি চুপি বলিলেন 2 4780 9০0 811065 10) 719100 ? ০010 ০0 

110110. 811701010 611086 80089 ৮010101) ০0: 11781070890 60 

8106?” এই বিষয়ে আমার অক্ষমতা জানাইলে ভগিনী পুনরায় 
অনুরোধ করেন 2 11] 5০০ 0188,58 1900986 90101 17169170 

07) 11) 91189]? তখন আমার বন্ধু নিবারণচন্দ্ সুমধুর স্বরে 

কয়েকখানি গান প্রাণ খুলিয়া গাহিতে লাগিলেন £ “যতনে হৃদয়ে 

রেখো আদরিণী শ্যাম! মাকে, গয়া-গঙ্গা-প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি 
কেবা চায় «কে বলে শ্যামা আমার কালো, মা! যদি কাল তবে 
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কেন আমার হদয়পদ্ধ করে আলো”, “মজলো আমাধ্ধ মন-ভ্রমরা 

শ্যামাপদ-নীল-কমলে “মন আমার কালী কালী কালী বলনা, 
কালী বললে পরে কালের ভয় আর রবে না ইত্যার্দি। 

আকুল আগ্রহভরে সুমধুর গান শুনিতে শুনিতে বিষন্ন মৃতি 
ভগিনীর অন্তরটির কানায় কানায় যে বেদনার আ্রোত বুক ফাটিয়া 
ঠেলিয়া আসিতেছিল তাহার্ই উচ্ছ্বাস নয়নপথে বহিয়া যাইতে 
লাগিল। এই দৃশ্য করুণ অবিস্মরণীয়; এই স্মৃতিটুকু ভুলিবার 
নয়। * * ভগিনী নিবেদিতার সেইদিনকার মুখের ভাব দেখিয়। 
বুঝিলাম কতখানি বেদনায় তাহার সর্বস্বহারা ও বিবাদভরা চিত্ত 

আলোড়িত ও তাহার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমাদের চেতনার ভিতরে 

নাড়া দিয়াছিল সেইদিন” ইহা হৃদয়বেগজনিত দৌবল্য নহে ।”৯ 
সত্যই গুরুগতাপ্রাণ। ত্াাগ-তিতিক্ষানুরাগিণী তপন্ষিনী ও মহীয়সী 
নারী নিবেদিতার অন্তরে তাহার আচাধদেবের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও 

ভালবাসা যে কত গভীর ছিল তাহা সেইদিনের প্রাণম্পর্শী দৃশ্য 
যাহার! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারই বুবিয়াছেন। 

পরমারাধ্য আচার্ধদেবের মহাসমাধির পর ভগিনী নিবেদিত৷ 

পুনরায় নুতন আশায় বুক বাঁধিয়া ও করুণাময়ী শ্রীসারদাদেবীর 

শান্তিময় আশ্রয় লাভ করিয়। জীবনসংগ্রামের পথে অগ্রপর হইতে 

সচেষ্ট হইলেন । সত্য বলিতে কি, স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা 

নিবেদিতা, শ্রীঅরবিন্দের শিখাময়ী নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের 

লোকমাতা নিবেদিতা সেইদিন হইতে শ্রীরামকৃষ্ণচলীলাসঙ্গিনী 
শ্রীসারদাদেবীর চরণেই সকল-কিছু সমর্পণ করিয়া জীবনে কিছুটা 
সাম্্বনা লাভ করিয়াছিলেন । 

একবার জয়রামরাঁটীতে জনৈক ভক্তকে শ্রীমা বলিয়াছিলেন £ 

১। “বিশ্ববাণী” (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত ), ভাদ্রসংখ্যা, ১৩৫৪, 

পৃঃ ১৩১ 
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“দেখ, ঠাকুরের প্রায়ই সমাধি হত। একদিন অনেকক্ষণ পরে 
সমাধি ভাঙ্ষলে বললেন, “দেখ গা, আমি একদেশে গেছলুম”৮_ 

সেখানকার লোক সব সাদা সাদা । আহা, তাদের কি ভক্তি । 
তখন কি বুঝতে পেরেছিলুম, এই ওলি বুলরা সব ভক্ত হবে? 
আমি তো ভেবে ভেবে অবাক, সাদা সাদ মানুষ আবার কি?” 

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই দিব্যদর্শন ও ভবিষ্যদ্বানী পরে বণে বর্ণে সতা 
হইয়াছিল । পরবর্তীকালে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার বাণী 
ও সাবভৌমিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ম্যাক্স মূলার, রোম্য। 
রোৌলা-প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীরা পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিত 
রচনা করিয়া প্রচার ও প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বমান যুগে 
ধর্মসমন্য়কারী শ্রীরামকুষ্ণদেবই অনন্যসাধারণ একজন মহামানব । 

স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী 

ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ-প্রমুখ আরা মকুষ্ণসস্তানদিগের 
পাশ্চাত্য দেশে গমন ও ধর্মপ্রচার পাশ্চাতাবাসী নরনারীগণের জীবনে 

শ্রীবামকৃষ্চদেবের প্রতি আকষণ ও শ্রদ্ধাকে আরও বধিত করিয়াছিল। 

শ্ীরামকৃঞ্চলীলা সঙ্গিনী শাসারদাঁদেবীর প্রতিও পশ্চিমদেশবামী ভক্ত- 

সম্তানগণের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি অসাধারণ ছিল । 'শ্লীসারদাদেবী তাহা- 

দিগের প্রসঙ্গে প্রায়ই বলিতেন ঃ “যখন যেমন তন তেমন” । সম্পূর্ণ 

ভারতীয় পরিবেশে লালিতপালিতত ও ভারতীয় ভাবধারায় অন্রপ্রাণিত 

শ্রীমাও সেইজন্য বিদেশী সন্তানগণের সহিত আলাপ-আলোচনা 
ও আচরণ করিতেন একেবারে তাহাদিগেরই আপনজনের মতো । 
একবার কয়েকজন বিদেশিনী মহিলা শ্রীমাকে দর্শন করিতে মাসিলে 

শ্লীমা প্রথমে করমর্দনের ম্যায় তাহাদিগের হস্ত ধারণ করিলেন এব, 

পরে ভারতীয় রীতিতে চিবুক স্পর্শ করিয়া অতি-আদরের সহিত চুম্বন 
করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের একটি পত্রে দেখিতে পাওয়া যায় 
যে, তিনি লিখিয়াছেন £ “একবার শ্রীমা কলিকাতায় ছিলেন । তখন 

কয়েকজন ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান মহিলা দেখা করিতে গিয়া- 



২০৬ বিশ্বরূপিণী ম। সারদা 

ছিলেন । ভাবিতে পার, মা তাহাদের সঙ্গে একসঙ্গে খাইয়াছিলেন ? 
ইহা! কি অস্গুত ব্যাপার নয়?” সত্যই শ্রীমা কি স্বদেশী ও কি বিদেশী 
সকলের সহিত এমনভাবে ব্যবহার করিতেন না যাহাতে তাহারা 

মনে করিতে পারেন যে, শ্রীমা তাহাদিগকে আপনার বলিয়া 
ভাবিতেছেন না» বরং সকলেই ভাবিতেন, শ্ীমা তাহাদিগের একান্ত 
আপনার জন। একবার কলিকাতায় আসিয়া ভগিনী নিবেদিত যখন 

শীমাকে প্রথম দর্শন করিতে আসিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন তখন শ্রীমা 

নিবেদিতাকে নিকটে বসাইয়া আপন কম্তার মতো স্বন্সেহে কুশলপ্রশ্বাদি 
জিদ্ঞাসা করিয়াছিলেন । নিবেদিতার ভাষা না বুঝিলেও দরদী মন দিয়া 
শ্রীমা তাহার মনের সকল ভাব ও ভাষা -বুঝিয়া লইতেন। মাতৃন্সেহের 
অমৃতময় স্পর্শ দিয়! শ্রীমা নিবেদিতার অন্তর সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়া- 

ছিলেন । প্রকৃত কথাও তাই যে, বিশ্বমাতৃত্বের মহিমময় আসনে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। শ্রীমা সারদাদেবী বিশ্বের সকল নরনারী ও এমন 
কিসকল প্রাণীকে আপন সন্তান বলিয়। মনে করিতেন । ভগিনী 

নিবেদিতাও করুণাময়ী জননীর ন্েহের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ 

করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার আচার্য স্বামী 
বিবেকানন্দকে একবার লিখিয়াছিলেন £ “ফল আর ছায়া হুই-ই দিতে 

পারে এমন বড় গাছের তলাঁতেই আশ্রয় নিতে হয়। ভাগ্যে যদি 
ফল আর ছায়া! না-ই জোটে, আমাদের ছায়া পাবার আনন্দ কেড়ে 
নেবে কে? স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাঁর এই কথা মিষ্টার ষ্টাডিকে 
একটি পত্রে লিখিয় জানা ইয়াছিলেন। 

স্নেহধন্যা নিবেদিতা শ্রীমার পুণ্যস্পর্শ ও পবিত্র সাহচর্য লাভ 
করিয়া নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ এই দেশের ( ভারতের ) মতোই গঠিত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । অন্যান্য স্ত্রীভক্তরা যেরূপে শয়ন করিতেন, 

নিবেদিতা তাহাদিগের মতো রাত্রে একসঙ্গে সেরপেই মৃত্তিকাঁয় 

শয়ন করিতেন । অন্যান্তদিগের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র স্তোশক, একটি 
বালিশ ও একটি কম্বল বিস্তৃত হইত নিবেদিতার জন্যও । নিবেদিতার 
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জীবনচিস্তা এবং আচরণও ছিল সম্পূর্ণ একজন ভারতবাসীর 
মতে। এবং সর্বসমক্ষে আপনাকে ভার্তবাসী বলিয়৷ পরিচয় দিতে তিনি 

গৌরব অনুভব করিতেন । শ্রীমার নিকট গোপালের-মা, যোগীন-মা, 
গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদিদি প্রভৃতি স্ত্রীভক্তগণ প্রায় সবদাই থাকিতেন এবং 
তাহারা সকলে নিবেদিতা ও ম্বামীজীর অন্টান্ত বিদেশিনী 

মহিলাগণকে স্নেহের সহিত একান্ত আপনার জন বলিয়া গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে আচার-বিচারনিষ্ঠ সংস্কারপূর্ণ 

গোপালের-মার নিবেদিতার প্রতি উদার ব্যবহার সত্যই অভিনব । 

বলিতে গেলে, সকল সংস্কারকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়া গোপালের-মা 
নিবেদিতাকে স্সেহ-মমতার পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন । অধ্যাত্ম- 

চেতনার উদ্বোধনে ও আত্মানুভতির আশীবাদস্পর্শে মানুষ সকল 
সংস্কারের উর্ধে উঠিয়া মুক্তির আনন্দে সংসারবন্ধনও ছিন্ন করিতে পারে। 

গোপালের-মার হইয়াছিল তাহাই । শ্রারামকৃষ্ণস্পর্শমণির স্পর্শ 

লাগিয়া তিনি খাটি সোনায় পরিণত হইয়াছিলেন। স্বামী 
বিবেকানন্দকেও গোঁপালের-মা অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন এবং 

সেইজন্য “নরেনের মেয়েকে গোপালের-মা কখনও অবন্থার চক্ষে 

দেখেন নাই, বরং কোলে টানিয়া লইয়া তাহাকে আপনার হইতে 

আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ভগিনী নিবেদিতা শ্রীমার স্লেহ-করুণা 

লাভ করিয়া আপনাকে চিরনির্ল করিয়াই গঠন করিয়াছিলেন । এই 
প্রসঙ্গে নিবেদিতা একবার বলিয়াছিলেন ঃ “মা যখন সম্পূর্ণ আত্ম- 
সমাহিত হয়ে থাকতেন তখন একটা প্রচণ্ড শক্তিস্পন্দন বিচ্ছ্বরিত হত 

তার সবাঙ্গ হতে। প্রাণের মর্মমূলে যেন তিনি নাড়া দিতেন ।” 
সত্যই শ্রীমার অনিবচনীয় করুণ ও সকল বিয়য়ে ও চিন্তায় প্রেরণা 

লাভ করিয়া নিবেদিতা জীবনে এক নবচেতনা লাভ করিয়াছিলেন । 

ভারতীয় হিন্দুন'রীর আদর্শে উদ্ধদ্ধ হইয়া ও হিন্দুসমাজের মধ্যে 
আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়৷ দিয়া কর্ম করিবার নীতি ও রৌশল 
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তিনি শ্রীমার জীবনধারা হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন । নিবেদিতা 
একবার শ্রীমার নিকট একাধারে এক সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিয়া 
ছিলেন। একদিন নিবেদিতা সন্ধ্যাকালে উপনীত হইয়া শ্রীমাকে 
প্রণাম করিতেছেন এমন সময়ে শ্রীমা তাহার মস্তকে হস্ত দিয়া স্নেহপূর্ণ 
স্বরে বলিলেন £ “এবার তোমার কাজে নামবার সময় হয়েছে ।” 

শ্রীমা দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃর্ণ-বিবেকানন্দের 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিবেদিতার পক্ষে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার 
তখন সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । 

গ্রামার বাঁটীর অত্যন্ত নিকটেই বাগবাজারে বোসপাঁড়া লেনে 

নিবেদিতার থাকিবার জন্য একটি বাটী ঠিক করা হইয়াছিল । সেই 
সময়ে গোপালের-মা নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া সেই নৃতন বাটাটি 
দেখাইয়া আনিয়াছিলেন । গোপালের-মা ও নিবেদিতা লক্ষ্য করিয়া- 

ছিলেন যে, বোসপাড়ার সকল বাঁটার দ্বারদেশেই প্রায় স্ত্রীলোকরা 

কাতারে কাতারে দ্রাড়াইয়া একজন ব্রাহ্মণকন্া গোপালের-মা 

শ্লেচ্ছদেশের বিদেশিনী রমণী নিবেদিতার হাত ধরিয়া যে চলিয়াছেন 
তাহা কৌতুকের সহিত দেখিতেছে । গোপালের-মা হাসিতে হাসিতে 
স্ত্রীলোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন £ “এই দেখ, মায়ের এক 
মেয়ে। ও আমাদের সঙ্গে থাকবে ঠিক করেছে৷ ঠাকুর ওর মঙ্গল 
করুণ।” সমবেত সকলেই গোপাঁলের-মার কথ! শুনিয়া বিন্ময়ে 
বিক্ষারিত নেত্রে তাহাদিগের দিকে চহিয়াছিল ৷ স্থতরাং সত্য যে, 

গোপালের-মা নিবেদিতাকে সম্পূর্ভাবে আপনার জন করিয়া 
লইয়াছিলেন এবং ভগিনী নিবেদিতাও আপনাকে সম্পূর্ণভাবে 

ভারতেরই একজন ভাবিয়া দেশের সেবায় আম্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 

একবার স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতার উদ্বোস্তে একটি আঁশীর্বাণী 
প্রেরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন £ 
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অর্থা__ 

মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়, 

দখিশের সমীরণে যে মাধুরী বয়, 
বীধময় পুণ্যকান্তি যে-অনল জ্বলে 
অবন্ধন শিখা মেলি আর্ষ-বেদিতলে £ 

এসব তোমারই হ'ক, আরও ইহা ছাড়া 
_ অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা । 

অনাগত ভারতের যে-মহাসাগর, 

সেবিকা বান্ধবী মাতা-তুমি তার সব। 

যাহাহটক -শ্রীপারদাদেবীর নেহ-ভালবাসা যে কত নিবিড ছিল 
ও কত গভীরভাবে সকলের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল তাহা ভগিনী 

নিবেদিতা তাহার কয়েকট পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন । শ্রীনাকে. প্রতিদিন 

বিচিত্র কর্মের মধো ব্যাপৃত দেখিরা নিবেদিতা অতান্ত মুগ্ধ হইতেন। 
শ্বীমা-সন্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তিনি লিখির়াছেন 2 “আমার সব সময় মনে 

হইয়াছে, তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ-সন্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের 

শেষ বানী । কিন্তু তিনি কি একট পুরাতন আদর্শের শেষ-প্রতিনিধি, না 
নৃতন কোন আদর্শের অগ্রদূত? তাহার মধ্যে দেখা যায় সাঁধারণতম 

নারীরও অনায়াসলভ্য জ্ঞান ও মাধুর্ষন্বপ । তথাপি আমার 
নিকট তাহার শিষ্টতাঁর আভিজাত্য ও মহৎ উদার হৃদয় তাহার 

দেবীত্বের মতই বিশ্ময়কর মনে হইয়াছে । যত নূতন বা জটিলই কোন 
প্রশ্ন হউক না কেন, আমি তাহাকে ইহার উদার ও সম্বদয় মীমাংস! 

১৪ 
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করিয়া দিতে ইতত্ততঃ করিতে দেখি নাই। তাহার সমগ্র জীবন 
একটান! নীরব প্রার্থনার মত।” শ্রীরামকুষ্ণসম্তান ও ভক্তগণের 

প্রতি শ্রীমার ন্রেহ-ভালবাপার কথা উল্লেখ করিয়া নিবেদিতা আর 

একবার লিখিয়াছিলেন ; *শ্রীরামকৃষ্ণসম্তানরা বেশীর ভাগ ধারা 

ব্রন্মগারী-সন্যাসী শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসতেন তাদের মধো 

অনেকেই শ্রীমায়ের শিষ্য ছিলেন । শ্রীমা ন্লেহভরে তাদের আশীর্বাদ 
করেন; সদ্গুরু কাছ থেকে যে-শক্তি যে-দিব্য ভাব লাভ করেছেন 
তারই কিছুটা যেন সঞ্চারিত করেন তাদের অন্তরে । যদি কেউ 
উপদেশ চান, তবে মায়ের মত আশ্বাস দেন তিনি, করুণাভরে সবার 

যত ছুঃখ যত উদ্বেগের বোঝা তুলে নেন নিজের উপরে । তারা আনন্দ 
ভরপুর হয়ে চলে যান।” 

নিবেদিতা নেল হ্যামণ্ডকে যে পত্রটি লিখিয়াছিলেন তাহাও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তিনি তাহাতে লিখিয়াছেন £ “শুনতে এসব কেমন 

লাগবে হয়তো, কিন্তু সবাই বলে এই মেয়েটি (শ্রীমা ) ব্যাবহারিক 
জ্ঞান আর সাধারণ বুদ্ধিতে সবাইকে হার মানাতে পারেন। সত. 
যারা তাকে সামান্তই চেনে তারাও তার মধ্যে এর নিদর্শন পেয়েছে। 

কোনও কিছু করতে হলেই শ্রীরামকৃষ্ণ তার পরামর্শ নিতেন । এখন 

শিশ্যরাও সবসময়ে তার উপদেশ মেনে চলেন।” আর একটি পত্রের : 
কথাও এখানে উল্লেখ করিব। পত্রটি নিবেদিতা লিখিয়াছিলেন 
শ্রীমাকে কেম্বিজ হইতে । সেই পত্রে নিবেদিতা লিখিয়াছেন £ 

«আদরিণী মা, 
“হ্যারার জন্য প্রার্থনা করবো বলে আজ ভোরে আমি গীর্জায় 

গিয়েছিলাম । সবাই ওখানে যীশুজননী মেরীর কথা চিন্তা 

করছে; আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তোম্র কথা । তোমার 
সেই মনোরম মুখখানি, সেই স্নেহভর! দৃষ্টি, পরনের সাদা! শাড়িৎতোমার 
হাতের বালা-সবই যেন তখন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম ॥ আমার 
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মনে হল, তোমার সেই দিব্যসত্তাই যেন বেচারী স্তারার রোগকক্ষে 
নিয়ে আসবে শান্তি ও আশীর্বাদ। আমি আরও কি ভাবছিলাম, 
জানো মা? ভাবছিলাম, সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধারতির সময় 
তোমার ঘরে বসে আমি যে ধান করবার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা 
আমার কী নিরুদ্ধিতাই হয়েছিল! আমি কেন বুঝিনি যে, তোমার 
বাঞ্ছিত চরণতলে ছোট্র একটি শিশুর মত বসে থাকতে পাঁরাটাই 
তো! যথেষ্ট । মাগো, ভালবাসায় পরিপূর্ণ তুমি! আর তাতে নেই 
আমাদের বা জগতের ভালবাসধর মত উচ্ছাস ও উগ্রতা । তোমার 

ভালবাসা হল এক স্নিগ্ধ শাস্তি--য প্রত্যেককে দেয় কলা৭স্পর্শ এবং 
অমঙ্গল চায় না । ও যেন লীলাঞ্চল একটি হৈমছাতি ! কয়েক মাস 
আগেকার সেই রবিবারটি কী আশীসই না বয়ে এনেছিল ! গঙ্গামানে 
যাবার ঠিক আগে আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, আবার 
স্নান করে ফিরে এসেই মূহুর্তের জন্য দৌড়ে তোমার কাছে গেলাম। 
তোমার আনন্দময় ঘরখানিতে তুমি আমায় যে আশীর্বাদ জানালে, 
তা আমায় দিয়েছিল এক অদ্ভুত যুক্তির অনুভূতি । প্রেমময়ি মা, 
চমতকার একটি একটি স্তোত্র বা প্রার্থনা যদি তোমায় লিখে পাঠাতে 
পারতাম ! কিন্তু তাতেও মনে হয়, বড় বেশী শব্দ করা হবে, সেটা 

শোনাঁবে কোলাহলের মত ! সত্যই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম স্থষ্টি ! 
শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেমধারণের পাত্র । এই সঙ্গহীন দিনে তুমিই 

রয়েছ তার সন্তানদের কাছে তার প্রতীকম্বরূপ; আর আমাদের 

উচিত, তোমার কাছে অত্যন্ত স্তব্ধ ও শান্ত হয়ে থাকা,_-অবশ্থা 

কখনও একটু মজা কর! ছাড়া। বাস্তবিকই ভগবানের যা-কিছু 
বিশ্ময়কর স্থ্টি সবই শীস্ত নীরব । গোপনে ও অজ্জঞাতে তারা প্রবেশ 

করে আমাদের জীবনে, যেমন বাতাস ও সূর্যের আলো, যেমন 

বাগানের ও গঙ্গার মাধূর্ধ । এই সব শান্ত জিনিষই তোমার তুলনা । 

“বেচারী এস, ম্তারাকে তোমার শাস্তির উত্তরীয়খানি পাঠিয়ে 
দিও। রাগঘেষের উর্ধ্বে যে গহন প্রশান্তি, সময়ে সময়ে তোমার চিন্তা 
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সেখানেই সমাহিত হয় নাকি? সেই প্রশান্তি কি পদ্মপত্রে শিশির- 
বিন্দুর মত ভগবৎসত্তায় স্পন্দমান ন্গিগ্ধ আশীর্বাদ নয়, পৃথিবীর 

সংস্পর্শে যা কখনও মলিন হয় না! 
প্রিয়তম। মা আমার, 

তোমার চিরদিনের নিবোধ খুকী 

নিবেদিতা 1৮ 

বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর অপাঁথিব পুত্র-বাৎসল্য ও মাতৃত্বের 

অনন্যসাঁধারণ নিদর্শনের বর্ণনা এই পত্রে পাওয়া যায়। শ্রীমার 
স্মেহ-ভালবাঁসা ভগিনী নিবেদিতার অন্তরকে এমনই গভীরভাবে স্পর্শ 

করিয়াছিল যে, সুদুর ইংলপ্তের কোন গির্জায় যীশুমা'তার পরায় 
মাতৃভাবের মৃতি দর্শন করিয়া নিবেদিতার মনে হইয়াছিল, শ্রীশ্রী- 
সাঁরদাদেবীই যীশুলননী মেরীর প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি ৷ প্রেম ও ভালবাসা 

দরিয়া সকল কিছুই জয় কর! যায়, শ্রীমা তাই তাহার অহেতুকী করুণ! 

ও ভালবাসা দিয়া শুধুই নিবেদিতার কোমল অন্তর নয়, বিম্মবাসীর 
অন্তরকেও সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়াছিলেন । | 

শিশুকন্যাদিগের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য একটি শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠা 
করার ইচ্ছা ছিল নিবেদিতার অন্তরে বহুদিন হইতে এবং এই ইচ্ছার 
বীজ রোপণ করিয়াছিলেন অন্তরের মধ্যে তাহার আচার্ষদেব স্বামী 

বিবেকানন্দ । স্বামীজী যখন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার লগ্ডনে যান 

(নিবেদিতাও সঙ্গে গিয়াছিলেন ) তখন একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে 

স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছিলেন ভগিনী নিবেদিতা তাহার 

উল্লেখ করিয়া 7116 116569? ৫৪ 11907 71277 গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 

[6 8৪ 1] 6789 90189 ০01 8 00059188010], 120001) 

170079 08,819] 61800 60199 6096 109 6010990 00409 9100 ৪810, 

11959 01809 [0৮ 008 00061] 0 700 00 90000 20 

10101) ০5, [ 01170500010 09 ০1 87556 10910) 60 006, 8100 
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015 1166.৮১ স্বামীজী পুনরায় অপর একটি প্রসঙ্গে নিবেদিতাকে 
বলিয়াছিলেন ; «70 1707 ০৮0 0910 ] 511] 06100870866] 

৮৮৮০ 11111007980. (10098, 11 0108 18 06068887ঠ 6০ 00 01)15 
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পুনরায় পাদটীকায় ভগিনী নিবেদিতা তাহার শিক্ষামন্দিরপ্রতিষ্ঠার স্বপ্র 

অনেক পরিমাণে বাস্তবে পরিণত হুইয়াছিল সেই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন : 
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ভগিনী নিবেদিতার অস্তরের একাস্ত বাসনা হইল 'একদিন শ্রীমা 

এ শিক্ষামন্দিরে পদধূলি দান করিয়া তাহা চিরপবিত্র করেন এবং 
তাহার অন্তরের সেই শুভসংকল্প.:একদিন শ্রীমাকে নিবেদন করিলেন। 
শ্রীমা নিবেদিতার আমন্ত্ন আনন্দে গ্রহণ করিলেন । সুতরাং 
নিবেদিতার আনন্দের আর সীমা ছিল না । 

নিদিষ্ট দিনে রাধু গোলাপ-মা ও অন্যান্য কয়েকজন স্ত্রীভক্তকে 
সঙ্গে লইয়া শ্রীমা নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষামন্দিরে গমন 
করিলেন । তাহার ঘোড়ার গাড়ী শিক্ষামন্দিরের দ্বারদেশে 

উপস্থিত হইলে সকলে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল । নিবেদিতা শিশু- 

কন্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া করজোড়ে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া শ্রীমাকে 
সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন । শ্রীমা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে 
নিবেদিতা শ্রীনার পদধূলি গ্রহণ করিয়া শ্রীমাকে শিক্ষামন্দিরের মধ্যে 
হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া গেলেন । নিবেদিতার নির্দেশে শিক্ষামন্দিরের 
ছাঁত্রীগণ সেইদিন শ্রীমার পাদপদ্সে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিল। 
 শ্রীমার বি্ভালয়-পরিদর্শনের প্রসঙ্গে নিবেদিতা পরে কয়েকজন 

ভক্তকে বলিয়াছিলেন £ “মাতাদেবী কোথায় বসিয়৷ মেয়েদের সহিত 
আলাপ করিবেন, মেয়েরা তাহাকে কি উপহার দিবে, কি শুনাইবে ও 
কেমন করিয়া সম্বর্ধনা করিবে ইত্যাদি সকল বিষয়ে স্থির করিতে 

তাহার আর বিন্দুমাত্রও সময় ছিল না।” শ্রীমার প্রতি নিবেদিতার 
কী গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল তাহা! এই কথাগুলি হইতে স্পট 

প্রমাণ হয়। তাহাছাড়া নিবেদিতাঁর উপরও শ্রীমার যে কী ধরনের 

ন্নেহ-মমতা৷ ছিল তাহ শ্রীমার একটি পত্র হইতেও জানিতে পারা 
যায়। একবার নিবেদিতা নারীজাতীর শিক্ষার উন্নতিবিধানকল্পে 

সর অপ এ রর অজ ্ প্স সস সপ 

725 (091) 1009 রি 01520156019 20 4006110212 015011010, 

91591 0171156100) ক ক [010 61) 55006000106 10101) 1 177906 

1) 1893 6০ 1899, 25 28095160 0015 007 ০৬710 €000911010-- 

ন5১9৫৮৮০.*--1010,5 0,137. 
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অর্থসংগ্রহের জন্য যখন আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন তখন শ্রীমা 
তাহাকে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন । পত্রটির মর্ম হইল £ 

“শুভাশীবাদরাশয়ঃ সন্ত, 

স্নেহের খুকী নিবেদিতা, 

তুমি আমার ভালবাস! জানিও। তুমি আমার শাস্তির জন্য 
শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছ জানিয়। আনন্দিত হইলাম । 

তুমি সেই সদানন্দময়ী মার প্রতিমৃতি । আমার সহিত একত্র তোল। 
তোমার ফটোটির দিকে আমি অনেক সময় চাহিয়া দেখি। খন 
মনে হয়, তুমি যেন নিকটেই রৃহিয়াছ। ভগবানের নিকট সবদা প্রার্থনা, 

তিনি তোমার মহৎ উগ্ভমে সহায় হউন এবং তোমাকে দৃঢ় ও সুখী 
করুন। তুমি সত্বর ভালয় ভালয় ফিরিয়া আইস, ইহাও প্রার্থনা করি । 

ভারতবর্ষে মেয়েদের আঁশ্রম-সন্বদন্ধে তোমার অভিলাষ তিনি পূর্ণ 
করুন এবং যথার্থ ধর্মশিক্ষা দ্বারা এ আশ্রমের উদ্দেশ্য যেন সিদ্ধ 

হয়। আমার আশীবাদ জানিও। আধ্যাম্মেক জীবনে উন্নতিলাভ 

কর, ইহাই প্রার্থনা । বাস্তবিক তুমি অতি চমৎকার কাধ করিতেছ। 
কিন্তু বাংলা ভাষা যেন ভূলিয়া যাইও না, নতুবা যখন তুমি ফিরিয়া 
আসিবে, তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিব না। ক্রুব, সাবিত্রী, 

দীতা-রাম প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃত। দিতেছ জানিয়া বড়ই আনন্দিত 

হইলাম । তাহাদের পবিত্র জীবনকাহিনী সাংসারিক সকল বৃথ। 

বাক্যালাপ অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ ইহা বলাই বাহুলা । প্রতুর নাম এবং 

লীল! উভয়ই কৃত সুন্দর ! 
তোমার 

মাতাঠাকুরাণী 1 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয়বার যখন স্বামী বিবেকানন্দ 

লগ্ুন যাত্রা! করেন (১৮৯৬ শ্রীঃ) তখন তাহার সহিত নিবেদিতাও 

যাইবেন স্থির হইয়াছিল । শ্রীমাকে ছাড়িয়া যাইতে নিবেদিতার 
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মন গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। আমেরিকা যাত্রার 
পৃবদিন শ্রীমার সহিত নিবেদিতা সারাদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 
তাহার কেবলই তখন মনে হইতেছিল, আবার কতদিন পরে আসিয়া 
শ্রীমার করুণা ও ন্নেহ-ভালবাসার ছায়ায় ভিনি দিন অতিবাহিত 
করিতে পারিবেন । স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতাকে 

বিদায়অভিনন্দন-উপলক্ষ্যে একদিন চা প্রভৃতির ব্যবস্থা কর! 

হইয়াছিল। সেইদিন বেলুড় মঠের পক্ষ হইতে স্রেহ-উপহার- 
স্বরূপ নিবেদিতাকে একটি অভিনন্দনপত্র ও গোলাপ ফুলের তোড়৷ 
উপহার দেওয়া হইয়াছিল । পরের দিন রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ 

বিদায়কালীন সভায় উদাত্ত কণ্ঠে সন্যাসজীবনের ত্যাগদীপ্ত আদর্শ 
সম্বন্ধে একটি অগ্রিময়ী বক্তৃতা দান করিয়া বলিয়াছিলেন, ঃ “সংক্ষেপে 

সন্াসের অর্থ মৃত্যুকে ভালবাসা । তবে কি আত্মহত্যা করতে হবে ? 

একেবারেই নয়, মৃত্যু অনিবার্ধ জেনে নিজেকে সর্বতোভাবে তিলে 
তিলে অপরের কল্যাণে উৎসর্গ করতে হবে ।” পরের দিন তাহাদের 

যাত্রার দিন স্থির হইয়াছিল । শ্রীমা নিজে উপস্থিত থাকিয়া ম্বামীজী 

ও নিবেদিত! ব্যতীতও স্বামী তুরীয়ানন্দ ও বেলুড় মঠের অন্থান্ 
সন্নযাসীসস্তানদিগকে পরিতোষের সহিত ভোজন করাইয়াছিলেন। 

কিছুদিন পরে নিবেদিতা পাশ্চাত্যভূমি হইতে ভারতে প্রত্ঠাবর্তন 
করিয়া শ্রীামার চরণ বন্দনা করিলেন এবং পূর্বের ন্যায় নিয়মিতভাবে 
শ্রীমার পবিত্র সান্িধ্য ও করুণা লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে 
করিলেন। দৈনন্দিন জীবনে অজস্র কত্তব্যকর্মের মধ্যে ব্যাপূত থাকিয়া ও 

সময় পাইলেই নিবেদিত শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইতেন। নিবেদিতা 
বুঝিয়াছিলেন, বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবী ভারতীয় নারীজাতির জীবন্ত 
আদর্শ এবং এই আদর্শ নারীসমাজ গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষ পুনরায় 

তাহার অতীত মহিমময় গৌরব ফিরিয়া পাইবে । 
নিবেদিতা যখনই শ্রীমার নিকটে যাইতেন তখন কৃষ্ঠীনও প্রায় 

তাহার সঙ্গে থাকিতেন এবং উভয়ে শ্রীমার পার্থে বসিয়া অনেক 
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সময়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। নিবেদিতা যখন আলমোড়ায় 
ছিলেন তখন বিভিন্ন মানসিক অশাস্তি ও বেদনা! তাহার হৃদয়কে 

অনেক সময় ব্যথিত করিত, কিন্তু যখনই তিনি পুনরায় শ্রীমার 
পরমশান্তিপূর্ণ সান্নিধ্য, নেহ-আশীর্বাদ ও অপার করুণার কথা 
মনে করিতেন তখনই শান্তির প্রবাহে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়। 
যাইত। একবার নিবেদিতা একটি পত্রে শ্রীমার প্রসঙ্গে মিস্ 
ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন £ “মাতা দেবী এখানে রহিয়াছেন। 
কি রকম ছোট, রোগা ও কালো হইয়া গিয়াছেন। পল্লীসীবনের 

কঠোরতাই তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ। কিন্তু পুবের ন্তায় সেই 
নির্মল অন্তঃকরণ নারীত্বের মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত! তাহাকে স্বাচ্ছন্দো 
রাখিবার জন্য কত জিনিষ যে দিতে ইচ্ছা করে! একটি নরম বালিশ, 

একটি তাক ও একখানি কম্বলের প্রয়োজন । কত জিনিষের দরকার ! 
সর্দা তাহার নিকটে লোকজনের ভীড় লাগিয়াই আছে । আমার 

ইচ্ছা করে-_তাহাকে একখানি স্থুন্দর ছবি দিই। অবশ্য অপেক্ষা 
করিতে পারা যায়।” ন্সেহধন্যা কন্তা ভগিনী নিবেদিতার প্রতি 

শ্রীমার কি গভীর স্নেহ-মমতা! ছিল তাহার মর্মস্পশী চিত্র এই পত্রটির 
মধ্যে ফুটিয়া৷ উঠয়াছে। 

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের নারীজাতির আদর্শ-সম্বন্ধে একবার 

প্রেরণাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন ও তাহাতে তাহার হদয়ের 

ভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন । স্বামীজী মনে করিতেন 

এবং স্বীকার করিতেন যে, ভারতীয় নারীজাতির জবলস্ত আদর্শের ভাব 

তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন বিশ্বজননী প্রীসারদাদেবীর পবিত্র জীবনাদর্শ 

হইতে । স্বামী বিবেকানন্দ এ আদর্শকেই অন্তরে চিরজাগ্রত 

রাখিয়া বলিয়াছেন £ “-...."হে ভারত, ভুলিও নাঁ-তোমার উপান্ত 

উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও নাঁ--তোমার বিবাহ, তোমার 

জীবন ইন্দ্রিয়স্থখের__-নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না_ 

তুমি জন্ম হইতেই “মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত : ভুলিও না--তোমাঁর 
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সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র  ভূলিও না--শীচজাতি, 
মূর্খ দরিদ্র, অদ্্, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, 
সাহপ অবলম্বন কর; সদর্পে বল-আমি ভারতবাঁসী, ভারতবাসী 

আমার ভাই। বল-মূর্থ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ 
ভারতবাসী, চগ্ডাল ভারতবাপী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র 
বস্ত্রাবত হইয়া সদর্পে ডাকিয়। বল-_ভারতবাসী আমার ভাই, 
ভারতবাপী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের 

সমাজ আমার শিশুশয্যা) আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের 

বারাণপী;ঃ বল ভাই ভারতের কলাণ আমার কল্যাণ; আর বল 

দিন-রাত, হে গৌরীনাথ, হে জণদম্বে, আমায় মনুত্যত্য দাও ; মা, 
আমার ছুর্বসতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর” এই 

প্রেরণাময় প্রাণদীন্ত ভাষণে যেখানে ত্ব*মীজী “মা'র কথা বলিয়াছেন 

সেখানে তিনি জগজ্জননী শ্রীারদাদেবীর অপাখিব জ্বলস্ত আদর্শের 
উপরই ভারতজননীর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ছুইয়ের মধ্যে 

কোন্ পার্থক্য রাখেন নাই। ভগিনী নিবেদিতাও সেইনজন্ক আপন 
আচার্যদেবের সময়ের সাগরতীরে অঙ্কিত পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারত- 

জননীকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছিলেন এবং ভালবাপিয়াছিলেন 

বলিয়াই একবার কথাপ্রসঙ্গে শ্রীপারদাদেবীকে তিনি বলিয়াছিলেন £ 

“মা, আমরা আর জন্মে হিন্দু ছিলাম । ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার 
হবে বলেই ওদেশে জন্মেছি ।” আমলে ভগিনী নিবেদিতা যে ভারতবাসী 
এবং আপনাকে ভারতবাসী বলিয়৷ পরিচয় দান করিতে গৌরব 
অনুভব করেন সেকথাই বিশ্বরূপিনী মা শ্রীপারদাদেবীকে তিনি 
বুঝাইবাঁর চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

ভগিনী নিবেদিতা যখন পাশ্চাত্য হইতে দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে 
প্রত্যাবর্তন করেন তখন শুধু বাঙলাদেশে কেন, সমগ্র ভারতের 

বুকে ন্বদেশী-আন্দোলনের অগ্নিপরীক্ষা আরম্ত হইয়াছে । ভারতের 
ন্বনামধন্য বহু মনীষীই তখন স্বদেশী-আন্দোলনের যজ্জে যোগদান 
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করিয়াছেন । সেই সময়ে ইংরাজ-সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষসংগ্রামে 

ধাহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাহারা অনেকেই বন্দী অবস্থায় 

কারাগুহের অন্ধকারে আবদ্ধ ছিলেন এবং অনেকে ফাসীকা্ঠে জীবন 
দান করিয়াছিলেন । তীাহাদিগের অন্তম নেতা ছিলেন মনীষী 
অরবিন্দ ঘোষ | ইংরাজী মে মাসে বিপ্লবী নেতা অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি 
লাভ করিলে জুন মাসের 'কমযোগিন' পত্রিকায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও 

বিবেকানন্দ নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ 

সময়ে বহু বিপ্লবী সন্তান রামকৃষ্ণপংঘে যোগদান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 

বিবেকানন্দের ভাব ও কর্মধারায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 

সেই সময়ে শ্রীমা বাস করিতেছিলেন বাগবাজারে উদ্বোধনের 

বাটাতে। কোন কোন বিপ্লবী সন্তান শ্রীমার নিকট গোপনে 

উপস্থিত 'হইয়া তাহার পদধুলি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিতেন । মনীধী 

প্রীমরবিন্দও এ সময়ে শ্রীমার সহিত উদ্বোধনের বাটীতে বাগবাজারে 

সাক্ষাৎ করেন । শ্রীঅরবিন্দের সহিত নিবেদিতারও ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। 

তদানীন্তন সময়ে এ সকল ঘটন। প্রত্যক্ষ করিয়া ভগিনী নিবেদিতা! 

আনন্দিত হইয়া একবার লিখিয়াছিলেন £ “সব দলগুলি একা বদ্ধ 

হইয়া বলিতেছে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের নিকট হইতে নৃতন প্রেরণা! 

আসিতেছে । কারাগার হইতে মুক্তিলাভ কবিয়া দলে দলে সকলে 

হ্বীমাকে প্রণাম করিয়। যাইতেছে । শ্রীমা বলিতেছেন, ছেলেরা কী 

নিরভীঁক! দেশের মধ্যে কী পরিবর্তন আসিয়াছে ! সকালেই বলিছেছে, 

তাহার! স্বামীজীর শিশ্ত 1” মনে পড়ে, এই প্রসঙ্গে শ্রীারদাদেবীর 

উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্জদেবের কথা £ “তোমার এত ছেলে হবে যে 

“মা” ডাকে তিষ্ঠে?তে পারবে নি।” শ্রীশ্রীঠাকুরের এ ভবিস্বদ্বাণীর 

উল্লেখ করিয়া ভগিনী নিবেদিতাও একদিন শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন £ 

“মা, ঠাকুর যে বলেছিলেন, কালে আপনি বহু সন্তান লাভ করবেন, 

বোধহয় তার সময় অতি নিকট । সমগ্র ভারতবর্ই আপনার ।” 

স্্রীমা তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন £ “তাই তো দেখছি ।” 
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পাশ্চাত্য দেশ হইতে নিবেদিতা শ্রামার জন্য কিছু উপহারসামগ্রী 
আনয়ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীমা এ সকল উপহার পাইয়া যার পর 
নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীমা তাহার সকল সন্তানের 
স্নেহের উপহারগুলি একান্ত যত্বের সহিত রাখিয়া দিতেন ও বলিতেন £ 

“জিনিসের আর দাম কি, স্মৃতিরই দাম 1৮ 

ভগিনী নিবেদিতা একবার একটি জার্মান-সিলভারের কৌটা 
শ্রীমাকে উপহার দিয়াছিলেন। এ কৌটাতে শ্রীমা যাত্বের সহিত 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কেশ বাখিরাছিলেন এবং বলিতেন £ “পুঙ্গার সময় 
কৌটোটি দেখলেই নিবেদিতাকে মনে পড়ে ।” ভগিনী নিবেদিতা এক 
সময়ে শ্রীমাকে একখানি এপ্ডির চাদর উপহার দিয়াছিলেন । বহুদিন 

অতীত হইলে জনৈক ভক্ত অকনম্মাৎ বাক্স হইতে সেই জীর্ণ এগ্ডির 

চাঁদরটি বাহির করিয়া বলিয়াছিলেন £ “মা, এখানি রেখে কি হবে ? ওতে 
কিছু নেই, ফেলে দিই ।” তাহাতে শশব্যস্ত হইয়। শ্রীমা বলিয়াছিলেন £ 
“ন| বাবা, ওখানি নিবেদিতা কত আদর করে আমায় দিয়েছিল । 

ওখানি থাক ।” শ্রীম। সেই জীর্ণ এপ্ডি চাদরটিকে একান্ত যত্বের সহিত 
কালজীরা দিয়া রাখিয়া দিতেন, আর বলিতেন ; “কাপড়খানিকে 

দেখলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে । কি মেয়েই ছিল বাবা! আমার 

সঙ্গে প্রথম প্রথম কথা কইতে পারত না, ছেলেরা বুঝিয়ে দিত। 

পরে বাঙ্গালা শিখে নিলে । আমার মাকে খুব ভালবাসত |” 

বিদেশিনী নিবেদিতার পক্ষে বিশ্বজননী শ্রীসারদা দেবীকে আপন জননী 
বলিয়া জ্ঞান করা এক অভিনব ঘটন! বৈকি! 

একদিন ভগিনী নিবেদিতাকে শ্রীম! কুশল-প্রশ্ন করিয়া পশমের 

তৈয়ারী একটি ছোট পাখা উপহার দিয়া বলিয়াছিলেন £ “আমি 
এখানি তোমার জন্ত করেছি ।” নিবেদিত শ্রীমার নিকট হইতে পাখাটি 

উপহার পাইয়া একবার মস্তকে স্পর্শ করান, একবার বক্ষে ধারণ 
করেন এবং একবার বলেন £ “কি সুন্দর, কি চমতকার?” নিবেদিতার 

কাগডকারখান৷ দেখিয়া শ্রীমা হাস্য করিয়৷ বলিয়াছিলেন £ “কি একটা 
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সামান্য জিনিষ পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখছ ! আহাকি সরল বিশ্বাস ! 

যেন সাক্ষাৎ দেবী । নরেনকে (স্বামী বিবেকানন্দকে ) কি ভক্তিই না 

করে। নরেন এদেশে জন্মেছে বলে সবন্ধ ছেছে এসে প্রাণ দিয়ে 

এদেশে ( ভারতবর্ষে) তার কাজ করছে । কি গুরুভক্তি! এদেশের 

উপরেই বা কি ভালবাঁস। 1” 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভগিনী নিবেদিতা পুন্ঠভূমি ভারতবর্ষ ও 

ভারতের নরনারীকে আপনার অন্তর দিয়া শুধু ভালবাঁপিতেন নয়, 

শ্রদ্ধা করিতেন । চির-আনন্দময়ী। শ্ীমার মধ্যে অন্তঃসলিলা ফন্ঠধারার 

মতো প্রবাহিত স্রেহধারা, শান্ত-সমাহিত অধ্যাত্মরভাবরাশি এবং 

শ্রীমার প্রসন্নোজ্জল স্নেহপূর্ণ মুঠি ও সকল সন্তানের প্রতি বধিত 

অবিশ্রান্ত প্রেম ও করুণার ভাব ভগিনী নিবেদিতার অন্তরকে আকুষ্ট 

করিয়াছিল । শুনিরাছি, নিবেদিতা যখন শ্রীমাকে প্রণাম করিতেন 

তখন অতি সন্তর্পণে রুমাল দিয়া তিনি শ্রীমার চরণযুগল মুছ!ইয়া 

দিতেন। একবার অতীতে মিসেস্ ওলি বুলের জন্য নিবেদিতা একটি 

শীর্জায় প্রার্থন। করিতে গিয়াছিলেন এবং সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া 

তাহার ডায়েরীতে (01879) তিনি লিখিয়াছিলেন 2 'ীর্জায় 

গিয়াছিলাম । সারদাদেবীকে আমাদের মেরীমাতা বলিয়া মনে 

হইল। তীঁহার সানিধ্য শুন্ধিকর। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রায় আমরা 

সকলেই তাহার (শ্রীমার) মত হই।” অবশ্য পুবে এই প্রসঙ্গের 

উল্লেখ করিয়াছি । 

মিসেস্ ম্যাকলাউড-সম্পর্কেও এখানে একদিনের একটি ঘটনার 

কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, কেননা সেই ঘটনা তাহা হইতেও 

বোবা যাইবে যে, শ্রীমার প্রতি তাহাদিগর অন্তরের আকর্ষণ '& 

ভালবাসা কত গভীর ছিল। একদিন সন্ধার সময় বেলুড় মঠে মিসেস্ 
ম্যাকলাউড উপস্থিত হইয়াছেন । শ্রীশ্রীঠাকুরঘরে প্রণাম ও জপ ধ্যান 

করিয়। তিনি যখন অভিথি-ভবনের (গেষ্টহাউস) দিকে যাইতেছিলেন 

তখন ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেন £ “আমি তাঁকে দেখেছি, আমি 
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তাকে দেখেছি ।” প্রদীপ্ত তাহার মুখ এবং আনন্দে তিনি গদগদ। কিছুক্ষণ 
পরে ম্যাকলাউড পুনরায় অফ্লুটম্বরে বলিলেন; “পবিত্রতান্বরূপিণী 

মা! আমি তাকে দেখেছি।” এইভাবে আত্মহারা হইয়া মাঝে মাঝে 
তিনি “মা মা” শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে প্রায় ছুই শত গজ পথ 
ভাবের ঘোরে অতিক্রম করিলেন, বহির্জগতের প্রতি তখন তাহার 

আর কোন দৃষ্টিই ছিল না । ম্যাকলাউড তখন শ্রীমার ধ্যানেই যেন 
আম্মপমাহিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বিদেশিনী ভক্তগণও শ্রীমার 

দেবীত্বের ও মাতৃহ্থের অপরূপ মাধুর্ষে ও স্সেহলাবণ্যময় বিকাশে 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ! 

পুনরায় ভগিনী নিবেদিতার প্রসঙ্গেই বলি। নিবেদিতার ছিল 
বহুমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ প্রত্যাৎপন্নমতি । নিবেদিতা ছিলেন 
একাধারে শিল্পরপিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, দেশপ্রেমিক 

ও আদর্শ শিক্ষায়ত্রী। তবে কেহ নিবেদিতাকে তাহার পরিচয় 

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, “আমি শিক্ষয়ত্রী” কেননা ভারতের 

জনগণের মধ্যে শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও সাহিত্যের পবিত্র 
আদর্শ প্রগার করিতে তিনি কম চেষ্টা করেন নাই । নিবেদিতার 

প্রদথিত ভারতীয় শিল্পের আদর্শকে অন্থুসরণ করিয়াই জাপানের বিদগ্ধ 
শিল্প-সমালোচক কাকুন্থ্য ওকাকর। £1/06 148265 ০07 0৮৫ 2205 

(10) 59018) 1১91676006 60 0109 47801 5080 ) গ্রন্থ 

রচনা করেন । ইংরাজী ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লগ্ডন হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত 

হয়। ভগিনী নিবেদিতা শিল্প-সমালোচক ওকাকুরার দ্বারা অন্ুরুদ্ধ 

হইয়া এ গ্রন্থের উপর চৌদ্দ পৃষ্ঠাব্যা পী একট ভূমিকা (10000 10610) 

লিখিয়া৷ দেন। সেই ভূমিকার শেষভাগে তিনি তাহার বরেণ্য 
আচার্ধদেব স্বামী বিবেকানন্দের নামোল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন £ 

4১000590000), 10010 60918556 690 792৪১ টয় 

679 £61010108 ০1 ৪ চয800911105 1002--008 78509) 

1ড61:808009--%1)0 10901001079 ছা 60 /১1097109 8300 
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20089,09 1018 ০০9 11990. 11) 6108 (1510850 1781197706706 ০01 

12911510105 17) 1893, 07017008% 170100001821) 1788 8:61] 

06081109 8001998159১ 88 17) 0109 45018) 0097100, ক্ষ *% 

1910986 16991 10 8 067 0908068 8100 0108 10:10 17080 

96811) ছা)00888 6108 [10019818106 01 0119 78:89 ক + 

001 80010171099 6917:60. 10 %11) 11 1069 1098 706 007001]10- 

৪15৪] [10590 1190 00166106101) 101) 1)10]) (1018 11609 

10897100001 0199708) 01096 4818? 008 07686 71001001518 10 

0229.৮: নিবেদিতা! ভূমিকার নিক্ম আপন নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন 
«]15০016% 01 1108,01191)0-৬ 15918102009 17) 73096 

[812 159776০)138018 1২8,285 081006৮% ” 

এই কথা অতীব সত্য যে, ভারতের সেবায় ও ভারতীয় আদর্শের 
পূজায় ভগিনী নিবেদিতা আপনার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন। শিক্ষার বাঘিক এশ্বর্ষের আড়ম্বর ও অন্থকরণকে 

তিনি মনে-প্রাণে কোনদিনই পছন্দ করিতেন না, পরস্ত শিক্ষা ও 
শিল্পের আদর্শ মানুষের চরিত্রকে চিরপবিত্র করিবে ও মানুষকে দেবতার 
আসনে প্রতিষ্িত করিবে ইহাই ছিল শিক্ষা ও শিক্ষার আদর্শ-সম্বন্ধে 
নিবেদিতার মনোভাব । সেইজন্য একবার তিনি বলিয়াছিলেন £ 
“হায়, শিক্ষাই তো ভারতের সমস্তা । কেমন করে প্রকৃত শিক্ষা 

জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা কর! যেতে পারে, যুরোপের নিকৃষ্ট অনুকরণের 

পরিবর্তে, ভারতবর্ধের প্রকৃত সন্তানরূপে তোমাদের গঠন করতে পারা 
যায়, তাই সমন্তা। তোমাদের শিক্ষা হবে হৃদয়ের, আত্মার এবং 

মন্তিফধের উন্নতিসাধন । তোমাদের শিক্ষার লক্ষা হবে, পরস্পরের 

মধ্যে এবং অতীত ও বর্তমান জগতের মধ্যে সাক্ষাৎ যোগন্ত্র স্থাপন ।” 

নিবেদিতা যে আপনাকে ভারতীয়দের মধ্যেই একজন (আপনার) 

1. 276 10613 ০1 176 1269 (14+010002, 1903), 000, ১১-0] 
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করিয়া! লইয়াছিলেন সেইকথা পূর্বে আলোচনা ' করিয়াছি । 
বাগবাজারে বোসপাড়। লেনের বাঈীতে যখন তিনি থাকিতেন তখন 
তাহার পড়িবার ঘরে সাজাইয়া রাখিতেন বাইবেল, বাউডেনের 

বুদ্ধ” “এপিকৃটেটাস” রেনার চয়নিকা”। তাহাছাড়া থাকিত 
এমার্সন, থোরো, যোয়ান্ অব আর্ক, সেন্ট লুইস, আলেকজাগার, 
পেরিক্লিস্ ও আলাদিন প্রন্ৃতির জীবনী । কক্ষের দেওয়ালের গাত্রে 
ঝোলানো থাকিত আপনার একান্ত আদরের হাঁতীর ঈ্দীতে নিপ্সিত 

ক্রস্ (07998) এবং নালভাঙা লিলির অর্থ্য লইয়া বিবশ৷ মেরী 
দেবদূতের বার শুনিয়া এলাইয়া পড়িয়াছেন__এই একটি-মাত্র ছবি 
ধা প্রতিকৃতি। বাগবাজারপল্লীর শিশুরা আনন্দে দল বাঁধিয়া 

সমবেত হইত নিবেদিতার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার আপনার হস্টে 

সজ্জিত করা কক্ষট দেখিবার জন্য এবং নিবেদিতা সেইজন্য আনন্দে 
অধীর হইয়া অতিযত্বের সহিত তাহাদের সকল-কিছু দেখাইতেন। 

পল্লীর শিশুরাও নিবেদিতার আদর-যত্বে যেন আপনার হইতে আপন 

হইয় যাইত! নিবেদিতাকে যদি কেহ প্রশ্ন করিত “তোমার 

শিক্ষামন্দিরের উদ্দেশ্ট কি?” তাহা হইলে নিবেদিতা দৃপ্তকণ্ঠে 
বলিতেন 2 “শিক্ষামন্দিরে যে শিক্ষা ছোট মেয়ের পাবে, তা যেন 

তাদের সারাজীবনের পাথেয় হয় ।” কেহ একবার নিবেদিতাকে 
তাহার শিক্ষামন্দির-সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ঃ “ছাত্রীরা (আপনার 

শিক্ষামন্দিরে) কোন্ ভাষায় কথা বলে ?” নিবেদিতা তাহার উত্তরে 
বলিয়াছিলেন £ “বাংলাভাষায় । তিন বৎসর পরে সংস্কৃত ও চার 

বৎসর পরে সামান্য ইংরাজী ভাষা তাদের (ছাত্রীদের ) শিক্ষা দেওয়া 

হবে ।? 

“(আপনার শিক্ষামন্দিরে) কি কি গ্রন্থ বিশেষভাবে পড়ানো হয় ?” 

“রামায়ণ ও মহাভারত ।” রর 

“আপনার ধর্ম কি? (অর্থাৎ আপনি কোন ধর্মে বিশেষ 

বিশ্বাসী ?)৮ 
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“আমরা শ্রীসারদাঁদেবীর একান্ত অন্থুগত । আপনার বিশ্বজননীর 
চরণে আত্মসমর্পণ করেছি ।” তাহাছাড়া নিবেদিতা আরও 

বলিয়াছিলেন ঃ “উপনিষৎ, বেদীস্ত, গীতা এসকল ধর্ম ও দর্শন গ্রন্থুই 

আমাদের শিক্ষার নিয়ামক ও আদর্শ 1৮ 

ভারতীয় শিল্প-সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার যে কী গভীর জ্ঞান 

ছিল সেই সম্বন্ধে পূর্বে সামান্তভাবে আলোচন! করিয়াছি । পুণাভূমি 
ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়া বরেণ্য আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের 

সহিত নিবেদিতা ভারতের সকল দেশ, সকল তীর্থক্ষেত্র, গুহাচিত্র ও 

ও কলাক্ষেত্র প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া জীবনে অক্ভুতপূর্ব ও অপরিমেয় 
জ্তান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন । তাহার লিখিত "ফুটফলস্ অব 

ইগ্ডিয়ান হিষ্থী” (17997/4115 ০7 17,282/) 77/5:97) ও অন্যান্য গ্রান্থে 

তিনি ভারতের ভাক্ষর্ষ, চিত্র ও গুহাচিত্র প্রভৃতির যে পরিচয় দিয়াছেন 

তাহাতে .ভারতীয় শিল্পবিবয়ে তাহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া 
যায়। শিল্পক্ষেত্রে তাহার নিজন্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গী ( 071121718] 

1610176 ) ছিল এবং সেই ৃষ্টিভঙগীর মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন 

তদানীন্তন বিদগ্ধ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ই. বি. হ্যাঁভেল, 

ওকাকুরা এবং আরও অনেক শিল্পী ও চিত্রসমালোচক । প্রসিদ্ধ 
চিত্রসমালোচক আনন্দ কুমারম্বামীও নিবেদিতার শিল্পনৃষ্টিতে 
কম আকৃষ্ট ও বিষুপ্ধ হন নি। তাহাছাড়া তদানীন্তন কালের বিশিষ্ট 
সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও দেশসেবক সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন 
অসামান্য প্রতিভাসম্পন্না নারী নিবেদিতার কর্মে, গুণে ও সাংস্কৃতিক 

অবদানে । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শ্রাঅরবিন্দ এবং আরও বাঙলার ও 

ভারতের প্রথিতযশ মনীষীগণ ভগিনী নিবেদিতার অপামান্ত চরিত্রে 

আকৃষ্ট হইয়া ও তাহার নিকটে সাহাযা লাভ করিয়া উপকৃত 

হইয়াছিলেন । 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ভারতীয় শিল্প-সম্পর্কে নিবেদিতার 

মধ্যে ছিল স্বতন্ত্র ও অভিনব এক আদর্শবাহী দৃষ্টিভঙ্গী । শিল্পপ্রসঙ্গে 
১৫ ৮ 
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নিবেদিতা একবার বলিয়াছিলেন ঃ “শিল্পের অভ্যযদদয়ের উপরেই 
ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আশা নিহিত । অবশ্য এ শিল্প জাতীয় ইতিহাসের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ।” সত্যই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর 
শিল্পপ্রতিষ্ঠা যদি গড়িয়! না উঠে তবে দেশের জাতীয় জীবনে তাহা 
কোনদিনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাই আপনার দিক হইতে 
নিবেদিতা ভারতের সকল-কিছুকেই অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন । 

প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বস্থ একদিন আপনার অঙ্কিত “দশরথের মৃত্যু" 
চিত্রটি লইয়া নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। 

নিবেদিতা সেই চিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন £ “আমার খুব ভাল 

লাগছে । এই যে ঘরটা করেছ, এটা খুব কাম্ আাণ্ড কোয়াঁয়েট 

হয়েছে । ঠিক শ্রীমার ঘরের মতো মনে হচ্ছে, সেজন্ত বোধহয় 
এত ভাল লাগছে আমার ।” নিবেদিতাঁর এই কথাগুলির মধ্যেও 

লক্ষ্য করি আমরা দেবীপ্রতিমা শ্রীসারদাদেবীর প্রতি তাহার 
অন্তরের কি আনন্দনিবিড় দৃষ্টি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ! 

আসলে শ্রীসারদাদেবীর জীবনে যে অনাড়ম্বর সহঙ্গ সরল প্রশান্তি 
ও আত্মসমাধির অপাধ্িব ভাব নিহিত ছিল তাহাই নিবেদিতাকে 
আকুষ্ট করিয়াছিল ও সেইজন্য তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
ধ্যান করিয়াছিলেন ও জীবনে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন 

সেই শাস্ত সমাহিত ধ্যানঘন ভাব। এই প্রসঙ্গে শ্রীসারদাদেকীর 

জীবনে একদিনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিলে বোধহয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথম প্রথম ভগিনী নিবেদিতা মিসেস্ ওলি 
বুল ও মিস্ ম্যাকলাউডকেসঙ্গে লইয়! শ্রীমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাইতেন | একদিন তাহারা তিনজনে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া মৃত্তিকায় 

আসনে বসিলেন। সেই সময়ে একজন মহিল! বিদেশিনী মহিলাদের 
জন্য পিতলের রেকাবি করিয়া কিছু কাটা ফল, মিষ্টি ও চা 
আনিয়া দিলেন এবং সেই সঙ্গে শ্রীমার জন্যও এঁকটি চীন'মাঁটির 

পাত্রে এ সকল ফল-মিষ্টান্নাদি আনিয়া দিলেন । সদানন্দময়ী শ্রীমা 
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মনের আনন্দে ও প্রসন্নতায় তাহাদিগের সহিত ফল, মিষ্টি 
প্রভৃতি খাইতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে নিবেদিতা অকন্মাৎ বলিয়া 

উঠিলেন ; “কী যে অপরূপ দেখতে 1” এই কথা বলিয়া নিবেদিতা 

অপলক দৃষ্টিতে শ্রীমার দিকে চাহিয়া রহিলেন । কিন্তু শ্রীমা সেইদিকে 
দৃষ্টিপাত না করিয়া একমনে খাইতে খাইতে তাহাদিগের সহিত আলাপ 
করিতে লাগিলেন। শ্রীমা নিবেদিতা প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন £ 

“তোমরা বাড়ীতে কিভাবে ঠাকুর পুজো কর? কি ধরনের প্রার্থনা 
কর তার কাছে? তোমাদের বাপ-ম এখনও বেঁচে আছেন ?” 

শ্রীমার প্রশ্নগুলি শুনিয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে উত্তর দিতে 

লগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নিবেদিতা দিকে দৃষ্টি রাখিয়! শ্রীমা পুনরায় 

বলিলেন ঃ “তোমরা আসায় ভারী খুনী হয়েছি-_মা।” শ্রীমার 
অমৃতসিক্ত স্নেহপূর্ণ কথায় তাহারা তিনজনেই আনন্দে আত্মহারা 
হইয়াছিলেন। পরে আশীর্বাদ মস্তকে লইয়া তাহার শ্রীমার নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

আর একদিনের কথা । শ্রীমার নিকট নিবেদিতা আসিয়াছেন। 
শ্রীমা তাহাকে একটি ধর্মসঙ্গীত গাহিতে বলিলেন । নিবেদিতা 

হাসিতে হাসিতে ইংরাজীতে একটি ধর্মঙ্গীত গাহিয়া শ্রামাকে 
শুনাইলেন। শ্রীম৷ গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইয়৷ পড়িলেন । 

নিবেদিতাঁও নির্বাক হইয়া! শ্রীমার সেই জ্যোতির্ময় আত্মসম।হিত 
ভাব দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন । 

আর একদিন নিবেদিতা ও কৃষ্টীন শ্রামার আদেশে খ্রী্ানমতে 

বিবাহপ্রথা বুঝাইয়৷ দিতে দিতে বর-কন্তা ও পুরোহিতের আচরণাি 
কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা করিবার সময় বিবাহ-মন্ত্র ধীরে ধীরে উচ্চারণ 

করিয়া বলিলেন: “নুখে-ছুঃখে, সৌভাগ্যে-দারিত্যে, রোগে-্বাস্থ্যে, 
যতদিন না মৃত্যু আমাদিগকে পৃথক করে” ইত্যাদি! এ মন্ত্ 
শুনিয়! শ্রীমা বলিয়াছিলেন £ “আহা কি ধর্মীয় কথা গো ।” শ্ত্রীমা 
আপনাকে এমনিভাঁবে বিদেশী ধর্মভাব ও আচার-ব্যবহাঁরের সহিত 
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মিশাইয়া ফেলিতেন যে, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে বিস্মিত হইতে 
হয়। 

একবার মিস্ ওলি বুল ছবি (ফটো) তুলিবার জন্য শ্রীমাকে 
একটি ই্ডিওতে লইয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন । কিন্তু শ্রীম! 
তাহাতে প্রথমে মোটেই সম্মত হন নাই। কিন্তু পরে ওলি বুলের 
একান্ত অনুরোধে তিনি রাজী হইয়াছিলেন। তবে শ্রীমার একাস্ত 
ইচ্ছানুসারে একজন সাহেবকে (ইউরোপীয়ান ফটোগ্রাফারকে ) 
ফটো তুলিবাঁর জন্য আনয়ন করা হইল । সুতরাং সাঁহেব তাহার 

যন্ত্রপাতি (ক্যামেরা প্রভৃতি ) লইয়া উপস্থিত হইলে চিরলজ্জা শীলা 
শ্রীমা বিদেশী ভদ্রলোক হইলেও নিঃসক্কোচে ছবি তুলিবার জন্য 
নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন । ভগিনী নিবেদিত। শ্রীমাকে 
আসনে বসাইয়। তাহার কেশরাশি পরিপাটি করিয়। বাঁধিয়া কাপড়ের 
আচল প্রভৃতি ভালভাবে বিন্যাস করিয়া দিলেন। ফটো তোলা 
হইল। আর একটি ফটো সম্ভবত শ্রীমার সহিত নিবেদিতা 
তুলিয়াছিলেন তাহা নিবেদিতাকে লিখিত শ্রীমার একটি পত্র হইতে 
জীনিতে পারা যায় । যেমন, পত্রে শ্রীমা নিবেদিতাকে লিখিয়াছিলেন £ 
“আমার সহিত একত্রে তোল! তোমার ফটোটির দিকে আমি অনেক 
সময় চাহিয়া দেখি, তখন মনে হয়, তুমি যেন নিকটেই রহিয়ীছ ।” 

নিবেদিতার শিক্ষামন্দিরের ছাত্রীদের নিকট শোনা যায় যে, 
তিনি ( নিবেদিতা) ছিলেন অসামান্তা সুন্দরী । তাই অবনীন্দ্রনাথ 

ঠাকুর একবার নিবেদিতার সৌন্দর্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে নাকি 
বলিয়াছিলেন ঃ “ন্ুন্দরী? সুন্দরী তোমরা কাকে বল জানিনা । 

আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে কাদস্বরীর মহাশ্বেতার 
বর্ণনা সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মৃতি যেন মুতিমতী হয়ে উঠল । 
ছবিখানি থাকলে বুঝতে পারতে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা কাকে বলে । 
সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর টাদের আল্ছে পড়লে যেমন 

হয় তেমনি ধীর স্থির মুতি তার। তার কাছে গিয়ে কথ! কইলে 
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মনের বল পাওয়া যেত। নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল; 

কিক'রে বোঝাই সে কেমন চেহারা । ছুটি যে দেখিনে আর, উপমা 

দেব কি।” আর একবার শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ভগিনী নিবেদিতাকে 
জাপানী মনীষী ওকাকুরার সন্বর্ধনাসভায় দেখিয়া বলিয়াছিলেন ঃ 

“নিবেদিতার গল! থেকে পা পর্ষস্ত নেমে গেছে সাদ ঘাগরা, গলায় 

ছোট ছোট্র রুদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা, ঠিক যেন সাদা পাথরের 

গড়া তপস্ষিনীর মৃতি একটি ।” সত্যই নিবেদিতার মধো শুধু দৈহিক 
সৌন্দর্ষেরই প্রকাশ ছিল না; ছিল তাহার অন্তরেও এক ন্বগীয় 

ম্থযমার বিকাশ এবং সেই অনিন্দাস্ুন্দর সুষমার দীপ্তি প্রকাশ 

পাইত তাহার উজ্জ্বল চক্ষু-ছুইটিতে এবং বদন-মণ্ডলেরও সবত্র। 

শ্রীমাও নিবেদিতাঁর অন্তরের সেই সৌন্দর্য দিবাচক্ষে অবলোকন 

করিয়াছিলেন । প্রশংসাও করিতেন সেইজন্) অনেক সময়ে | 

স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির অব্যবহিত পরে নিবেদিতা 

“ন্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি” (177)6 1145667 25 1 ২110 11188) 

গ্রন্থটি রচনা করেন । বিগ্ভালয়ে শিক্ষাদানের অবসর-সময়ে নিবেদিতা 

গ্রন্থটি একনিঠভাবে চারি বৎসর ধরিয়া লিখিয়াছিলেন। তাহার 

অন্তরের ইচ্ছ। ছিল গ্রন্থটি যাহাতে তাহার বরেণা আচাধাদেবের 

পুণ্যজন্মদিনে প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্কল্প তাহার সার্থক 

হইয়াছিল | 777৮৫ 1145657 ৫9 4 5070 4127 গ্রন্থটির মুদ্রণের মববিধ 

ব্যয়ভার সারদানন্দ মহারাজ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন । সম্পীদনা- 

কর্মেও তিনি নিবেদিতাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। 

২৫শে সেপেম্বর 17৫ 1143667 ৫৪ ] 8৫19 777-গ্রন্থের পাগুলিপি 

মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠানো হইয়াছিল এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে 

গ্রন্থের প্রুফ দেখা আরম্ত হয় । 1%৫ 71452?" ৫9 19419 7177 

গ্রন্থটি তাহার পরমশ্রদ্ধাস্পদ আচার্ধদেব স্বামী বিবেকানন্দের জীবন- 

ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অসাধারণ ব্ক্তিত, চরিএ ও আন্তর- 

মাধুর্যের পরিচিতিমূলক বিবরণ, যাহাকে ইংরাজ্ীতে বলিতে পারা যায় 
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'থ্যাপ্রিসিয়েটিভ লাইফ' বা মূল্যায়ণমূলক জীবনী । নূতন দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতে লিখিত এ গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য নিবেদিতার পরিশ্রমের আর 
অন্ত ছিল না। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে হারিকেনের আলোকের 
সাহায্যে তিনি প্রুফ দেখিতেন। কতদিন বা গ্রন্থের প্রুফ দেখিতে 

দেখিতে গভীর রাত্রি হইয়া যাইত এবং নিদ্রায় চক্ষু আবিষ্ট হইলেও প্রুফ 
দ্রেখা শেষ করিয়া তবে তিনি নিদ্রা যাইতেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি 
যে, ১লা ফেব্রুয়ারী স্বামীজীর শুভজন্মদিনে গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য 
তাহার অন্তরের একাস্ত কামন! ছিল, কিন্তু প্রেসের বিলম্বের নিমিত্ত 
৩১শে জানুয়ারী তাহার 1776 1169497. 45 8০79 774৮ গ্রন্থ উদ্বোধন 

হইতে প্রকাশিত হয়। নিবেদিতা বিশেষভাবে কাপড়ে বীধানে 
একটি গ্রন্থ লইয়া বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীজীর পবিত্র 
কক্ষে প্রবেশ করিয়া যে সোফায় স্বামী বিবেকানন্দ উপবেশন করিতেন 

তাহার সম্মুথে টেবিলের উপর গ্রন্থটি রাখিয়া! নতজানু হইয়া উপবেশন 
করিলেন । গ্রন্থ-রচনার আর্ত হইতে শেৰ পরধস্ত নিবেদিতার 

অন্তরের প্রার্থনাই ছিল যে, তাহার জীবনদেবতা স্বামী বিবেকানন্দ 
যেন দিবাশরীরে গ্রন্থ-রচনায় তাহাকে সাহায্য করেন। গ্রন্থ 

প্রকাশিত হইবার পর স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছিলেন £ 
“গুরুর প্রতি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থখানি 

বিশ্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া নিবেদিতা তাহার গুরুর সকল ভ্রাতৃগণের 
আশীবাদ এবং শুভেচ্ছ। লাভ করিয়াছেন।” একই সময়ে আমেরিকা 
ও ইংল্যাণ্ড (ইংল্যাণ্ডের লঙম্যানস্ শীন কোম্পানী ) হইতে গ্রন্থটি 
প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । মিসেস্ ওলি বুল, মিস্ ম্যাকলাউড 
এবং নিবেদিতার অনুরাগী সকলেই গ্রন্থটি পাঠ করিয়া নিবেদিতাকে 
অজস্ত প্রশংসা-পত্র লিখিয়াছিলেন । নিবেদিত! তাহার জন্য বিন্দুমা ত্রও 

গর্ব বা আনন্দবোধ করেন নাই, বরং প্রিয়তম আচার্জ্বের সামান্তও 

সেবা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন ! 
ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন চিন্তাশীল লেখিকা, অনন্যসাধারণ বিছষী 
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ও অসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী। বহু গ্রন্থই বিভিন্ন বিষয়ের 
উপর তিনি রচনা করিয়াছিলেন । তাহার 1717507, 128072124%, 

112%601807) 170707, 19৫%695, প্রভৃতি গ্রন্থ, সম্পকে মন্তব্য 

করিতে গিয়া নিবেদিতা নিজেই লিখিয়াছেন £ “আমার পুস্তকগুলি 
সমস্তই স্বামীজীর। তিনিই আমাকে শক্তি ও প্রেরণ দান করিয়া- 
ছিলেন । সুতরাং উহাদের সমগ্র আয় তাহার অভিলফিত 

নারিজাঁতির শক্ষাকার্ষে বায়িত হইবে ।” নিবেদিতার দানে স্বার্থ 

ছিল না, ছিল একমাত্র নিঃস্বার্থ প্রেম এবং দেশ ও দশের জন্য 

অফুরস্ত ভালবাসা । 

সত্যই ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, স্বাধীনতা ধর্ম ও জাতীয় 

জাগরণের পশ্চাতে রহিয়াছে ভগিনী নিবেদিতার প্রাণদীপ্ত কল্যাণ- 

ইঙ্গিত ও প্রেরণা । বিদেশীগত হইলেও ভারতব্ধকে স্বদেশ করিয়া 
লইয়া তিনি অন্তরের সহিত ভারতের সকল-কিছুকে ভালবাসিয়াছিলেন। 
ভারতের প্রাণপুরুষকে তিনি সাধনা ও ধ্যানচিন্তার সাহায্যে আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন । তাহাছাড়া বিশ্ববরেণা ম্বামী বিবেকানন্দের 

শিক্ষা-দীক্ষা, সাধনা ও জীবনাদর্শ ছিল নিবেদিতার জীবনে ধান ও 

জ্ঞান। মনে পড়ে, গুরুগতপ্রাণা নিবেদিতা প্রিয়তম আচার্যদেবকে 

হারাইয়া যেদিন সম্পূর্ণভাবে নিঃম্ব ও অসহায় জ্ঞান করিয়াছিলেন 
সেইদিন হইতে শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও নিজেকে স্থির রাখিতে 
পারিতেছিলেন না। একবার স্বামীজী তাহাকে বলিয়াছিলেন £ 

“মার্গট, মরণকে ভালবাসতে শেখ, ভয়ঙ্করের পূজা কর। দেবতা 

যেন বৃত্তের মত। সকল আধারেই তার কেন্দ্র, কিন্তু পরিধি কোথাও 
টপ পর _. পপর: রর পপ সপ স্ 

১। বর্তমানে ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবাঁধিকী উৎসব-উপলক্ষ্যে 
(১৯৬১) তাহার সমগ্র রচন! শ্রীরামকুষ্ণ-সারদা-আ শ্রম হইতে প্রকাশিত 

হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীশঙ্বরীগ্রসাদ বস্থ্-লিখিত “লোকমাতা নিবেদিতা” 

তথ্যবহুল গ্রন্থ ভগিনী নিবেদিতাঁর অসাধারণ জীবনকর্ম ও ঘটনাঁর উপর যথেষ্ট 

আলোকপাত করিয়াছে। ্ 
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নাই। মৃত্যু আর কিছুই নয়, কেন্দ্র হতে কেন্দ্রান্তরে স্থিতি মাত্র। 
জীবনে মরণ আর মরণে জীবনকে দেখতে শেখ । রুদ্রের অর্চনা কর-_ 

মার্গট |” নিবেদিতা আচার্দেবের সেই নির্দেশ ও উপদেশবাণী জীবনে 
কোনদিনই ভুলেন নাই। মরণ. বা মৃত্যুকে সেইদিন হইতে তিনি 
জীবনের পরমসহচর বলিয়া ভালবাসিয়াছিলেন । 

তখন স্বামী বিবেকানন্দের অস্থুখের (হাঁপানি) সংবাদ নিবেদিতার 

মনে এক মর্মান্তিক বেদনা সৃষ্টি করিয়াছিল। তবে নিরাশাঁর 
অন্ধকারে নিবেদিতা সকল সময়েই এক আশার আলোকের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন। তিনি আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন শান্তিময়ী 
শ্রীসারদাদেবীর স্নেহছায়ায়। শ্রীমার সেহ-ভালবাসা, উপদেশ ও 
সাস্্নাবাণী ভগিনী নিবেদিতাঁর জীবনে সহায় ও সম্বল হইয়াছিল । 

শ্রীমার নিকটে উপস্থিত হইতেন নিবেদিতা তাহার বেদনাহত প্রাণে 
সামনা লাভ করিবার জন্য । করুণাময়ী শ্রীমা প্রথমে হয়তো! ছঃখ 
প্রকাশ করিতেন তাহার আদরের সন্তান নরেন্দ্রনাথের সাময়িক 
অন্ুস্থতার জন্ত» কিন্তু পরক্ষণেই আবার স্রাম্বনা দান করিতেন 

নিবেদিতাকে । আসলে আপনার বেদনা দিয় শ্রীমা নিবেদিতার 

অন্তরের বেদন৷ অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তিনি কখনও কখনও 

অন্তরের বেদনা চাপিয়া নিবেদিতাঁকে বলিতেন £ “্ঠাকুর একবার 
গাঁয়ে এসে ছ'মাঁস কাঁটিয়েছিলেন । তখন তিনি অসুস্থ । আমি তখন 
চৌদ্দ বছরের মেয়ে। প্রাণ ঢেলে তার সেবা করতাম । অভাবের 
মধ্যেও তার শ্বভাবের ছ্যতি ঠিকরে পড়ত। কী মিষ্টি ব্যবহাঁরই না 
করতেন আমার সঙ্গে ! বিকালবেল৷ আমতলায় বসে আমায় পড়তে 

শেখাতেন। সংসারের সব-কিছু তিনিই আমায় শিখিয়েছিলেন ! 
ভার মুখ চেয়েই বেঁচে ছিলাম । কিন্তু যখন সময় হল, তিনি বললেন, 
“এখন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাড়াতে হবে তোমায়'।” এই সকল 
সাম্বনাবাক্য শুনিয়! শ্রীমার নিকট হইতে বিদায় লইবার পূর্বে 
নিবেদিতা শ্রীমার শান্তিময় ক্রোড়ে হয়তো মস্তক স্থাপন করিলে শ্রীমা 
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ন্সেহপূর্ণ ত্বরে বলিতেন ঃ “গুরুকে ভালবেসো । তোমার ভালবাসা 
হ'ক অফুরন্ত । সাধুপুরুষকে ভালবাসলে আত্মার নবজন্ম হয় । এই 
তে ভক্ত-ভগবানের ভালবাসা । শুদ্ধ ভালবাসাই আত্মার আলো।। 

চুপ, যা বলি মুখ বুজে শোন। * * আমার গুরুকে আমি যেমন 
ভালবাসতাম, তুমিও স্বামীজীকে তেমনি ভালবেসো * * 1৮ 

নিবেদিতা শ্রীমার ক্রোড় হইতে মস্তক তুলিয়া তখন মনে মনে 

বলিতেন £ “ভালবাসা । অন্তর দিয়া কেবল গুরুকে, দেবতাকে, বিশ্বের 

নরনারীকে ও বিশ্বচরাচরের সুকল বস্তকে নিবিড়ভাবে ভাঁলবাসিতে 

হইবে । ভালবামাই ভগবান । শ্রীমাও বলিয়াছেন, ভালবাসাই 
ভক্ত ও ভগবানের ভালবাসা |” নিবেদিতা এই সকল কথা চিন্তা 
করিয়া জীবনে শান্তি লাভ করিতেন এবং শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া 

চলিয়া যাঁইতেন। 

তারতবধের কর্মে অর্থ-সংগ্রহের জন্য নিবেদিতাঁকে পুনরায় একবার 
আমেরিকা যাইতে হইয়াছিল । আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিবার ছুই তিনদিন পরেই তিনি উদ্বোধনের বাটাতে শমার 

পদবন্দনা করিতে গিয়াছিলেন। মিসেস ওলি বুল ঠিক সেই সময়ে 
দেহত্যাগ করেন । সেই ছঃসংবাদ করুণাময়ী শ্রামার নিকট উপস্থিত 

হইলে স্পেহের কন্যা! ওলি বুলের জন্ শ্রীমা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। 
আচার্ধদেবকে হারাইবার পর প্রিয় বান্ধবী ওলি বুলের মহাপ্রয়াণে 
নিবেদিতা আপনাকে আরও অসহায় মনে করিতে লাগিলেন । শ্রামার 

সান্ত্বনায় ও কল্যাণ-আশীবাদে মন কিছুটা শান্ত হইলেও নিবেদিতার 

অন্তরে যেন তখন হইতে প্রায়ই ধ্বনিত হইতে লাগিল--“আর সময় 
নাই, যাহা কবিবার সত্বর করিয়া লও । শুধু তাহাই নহে, তখন 
হইতে তাহার মধ্যে মধ্যে মনে হইত £ “বিশ্বের বোঝা বহন করবার 
তুমি কে? তোমার নিজের কাজ করে যাও অপরের কথা চিন্তা 
করবার প্রয়োজন নেই । নিজের কাজ আগে শেষ কর।” অপরের 

চিন্তা না করিয়া কেবল নিজের চিন্তা ও কর্ম করিবার নির্দেশ মনকে 
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কেন্দ্রাভিমুখী বা আস্মীভিমুখী করিবার জন্য । “আপন ঘরৈ' ফিরিয়া 
যাইবার চিস্তাই তখন নিবেদিতার মনকে বিশেষভাবে আবিষ্ট ও 
আকুল করিয়াছিল । . 

ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষকে সত্য সত্যই প্রাণ দিয়া ভাল- 
বাসিয়াছিলেন বলিয়া ভারতের ম্বাধীনতা-লাভকে তিনি জীবনের 

অন্যতম ব্রত ও মুক্তিমন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন। সেই সময়ে বিভিন্ন 
কারণে নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিয়ম-নির্দেশের বাহিরে 
যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন । ভারতবর্ষ স্বাধীন হউক ও ভারতের কোটি 
কোটি পরাধীন নরনারী স্বাধীনতার আলোকে স্নাত হইয়া স্থখে ও 

শাস্তিতে জীবন অতিবাহিত করুক ইহাঁই ছিল তখন নিবেদিতার 
জীবনে একমাত্র আশা ও আকাঙ্াা এবং তাহারি জন্য তিনি দেশের 
মুক্তিসংগ্রামে কিছুদিন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের 
ত্যাগ, অধ্যাত্মসাধনা ও ঈশ্বরানুভৃতির কথা নিবেদিতার জীবনে 

চিরজাগ্রত ছিল। নিবেদিতা ভূলেন নাই যে, আধ্যাত্মসাধনা ও 
জীবনসিদ্ধিই ভারতের মর্মকথা৷ ও চরমরহস্থয। 

জীবনের শেষ কয়েকটি দিন নিবেদিতা দেবতা তম! হিমালয়ের নির্জন 

ক্রোড়ে দাজিলিডে অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করেন। চিরপরিশ্রাস্ত 

অবসাদময় জীবনে শান্তি পাইবার জন্যই তিনি হিমালয়ের শাস্তি- 

ছাঁয়ার আশশ্রয় চাহিয়াছিলেন । ন্ুতরাং শৈলনিবাস দাঁঞ্রিলিডে যাত্রা 
করিবার পূর্বে নিবেদিতা একদিন আশীর্বাদ গ্রহণের জগ্ঠ শ্রীমার নিকটে 
আগমন করেন এবং যোগীন-মাকে প্রণাম করিয়া বলেন ২ “যোগীন-মা; 

আমি বোধহয় আর ফিরব না।” যোগীন-ম! নিবেদিতার মুখ হইতে 
অকম্মাৎ এ অমজলন্চক কথা শুনিয়া বিহ্বল হইয়া বলিলেন £ 

“এ' কি নিবেদিতা, তুমি একথা বলছ কেন?” নিবেদিতা উত্তর 
দিলেন $ “কি জানি যোগীন-মা, আমার কি রকম মনে হচ্ছে, এই 
বোধহয় শেষ ।” কথাগুলি উদ্াসভাবে বলিতে বলিতে নিবেদিতা একটি 
দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন । নিবেদিতার তখন মনে হইতে লাগিল 
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তাহার আচার্ধদেবের বাণী £ মার্গ ট, চরৈবেতি * * সকল সময়ে 
মনে রেখ। একদিন পরাশাস্তি আর অতিমুক্তির অধিকারী হবে 
তুমি, আর ভারতের সাধনা হবে জয়যুক্ত।” আচার্ধদেবের এ 
আশীর্বাণীর উত্তরে নিবেদিতার বেদনাহত মন বলিয়া উঠিল £ 

“ন্বামীজীর ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য মায়ের পূজায় শক্তি অন করতে 
হয়েছে আমায়। কিন্তু এমন কোন শাশ্বত মুহুত এ'জীবনে 
আসবে এবং সেদিন তার ইচ্ছায় ঘটবে অবসান ।---"..এবার সব 

ছেড়ে দিয়ে আরাধনা করছি মুশ্বরের, ভালবাসছি শুধু তাকেই ।” 
নিবেদিতা জাগ্রত, না স্বপ্ন দেখিতেছেন! অতীতের কত-কিছু 

ঘটনার কথা উদিত হইয়া নিবেদিতার অন্তরে যেন তখন উত্তাল এক 

তরঙ্গ স্থষ্টি করিতেছিল। দাঞ্জিলিঙে যাত্র৷ করিবার পুবে যে শ্রীমার 
আশীবাদ গ্রহণের জন্য উপনীত হইয়াছেন নিবেদিতা তাহা বুঝিতে 
পারিলেন। শ্রীমাও নিবেদিতার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া 
সাস্্না দিবার জন্য আপনার অতীত জীবনের ঘটনার উল্লেখ করিয়! 

নিবেদিতাকে বলিলেন £ “আমার তখন কুড়ি বছর বয়স। ঠাকুর 
একদিন ডেকে পাঠালেন । ভরা বসস্ত তখন । বল্লেন, বাগানে একটি 

ছোট ঘর আছে। ওখানে গিয়ে থাকতে হবে । ধ্যান আর জপ 

করবে । একদিন বন্ধ ছুয়ার খুলে যাবে, “মা” বলে অনেকে ভীড় 
করবে তোমার চারপাশে ।৮ নিবেদিতা শ্ত্রীমার অন্তরের গোপন 

অভিপ্রায় বুিয়া আত্মসংবরণ করিলেন । শ্রীমার কথায় তিনি 
অন্তরে পরমশাস্তি লাভ করিলেন এবং শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া ও 

শ্রীমার কল্যাঁণ-আশীর্বাদ লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

নিবেদিতা দাজিলিঙে যাত্রা করিলেন। দাঁজিলিঙে অবস্থানের 
সময়ে অকন্মাৎ একদিন নিবেদিতা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি 
অন্ুতব করিলেন যেন এক অতীন্দ্িয় রাঙ্জে তিনি বাস করিতেছেন 
এবং পাধিব জগতের সকল-কিছু সম্পর্ক ও বন্ধন তাহার সম্পূর্ণরূপে 
ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রিয়তম আচার্ধদেব স্বামী বিবেকানন্দের 
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আশীর্বাণীর কথা তখন নিবেদিতার মনে হইতে লাগিল। স্বামীজী 

প্রায়ই তাহাকে বলিতেন £ “শরীর আসে যায়-_বিনাশী, কিন্ত আত্মা 

অবিনশ্বর ৮ ইহা! গীতার সেই শাশ্বত বাণী ঃ “অস্তবন্ত ইমে দেহা 
নিত্যস্তোক্তীঃ শরীরিণঃ। অনাশিনোহপ্রমেয়স্ত * ৮ (২1১৮)। 

শিবেদিতা গীতার ও স্বামীজীর মহান্ সত্যের বাণীকে তাহার জীবনের 

স্মৃতিফলকে সর্বদা জাগ্রত রাখিয়াছিলেন । নিবেদিতা জীবনে অপার 

এক আনন্দ ও শাস্তি তখন উপলব্ধি করিতেন এবং সেই উপলদ্গিকে 

তিনি “মৃত্যু” ও “প্রয়তম” নাম দিয়াছিলেন। এ উপলক্কি-সম্বন্ধে তিনি 
লিখিয়াছিলেন ঃ “কাল রাত্রে মনে হুইল, এই সমগ্র জড়জগতের 
সহিত সংমিশ্রিত ও ইহার অন্তরে ওত:প্রোত হয়ত আর একটি সত্তা 

বি্ধমান_-উহাকে গভীর ধ্যান, চিত্ত বা যাহা ইচ্ছা বলিতে পার” 
সম্ভবতঃ উহাই মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ । ইহাকে স্থানাস্তরে গমন বলা 
চলে না, কাবণ এই সত্তা! জড় নহে, সুতরাং ইহার দেশবপ আধার 
থাকিতে পারে না। দেহবুদ্ধির কল্পনা হইতে ক্রমশ অধিকতর 
বিমুক্ত হইয়া সেই সত্তার গভীর হইতে গভীরতর স্তরে মগ্ন হইয়া 
যাওয়া, _ইহাই মৃত্যু । সুতরাং পরলোকগত স্বজনবর্গ আমাদের 
স্থলদেহেরই সন্নিকটে রহিয়াছেন বল! যাইতে পারে, দি তাহাদের 
সম্বন্ধে এই চিন্তা আমাদের সাস্বনা দান করে। অথচ এই সংস্পর্শ 
থাকা সত্তেও তাহারা বিরাটের সহিত এক এবং চরমমুক্তি ও আনন্দের 
সহিত অভিন্ন ।” এ প্রিয়তম মৃত্যুর উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করিয়া তিনি 
পুনরায় লিখিয়াছিলেন £ “ভাবিয়া দেখিলাম, অসীম যেন এইরূপে 
মিলিত হইয়াছে সসীমের সহিত, আর আমরা উভয়ের মধ্যবর্তী 

সীমারেখার উপর দণ্ডায়মান । উভয়ের উপর অধিকার স্থাপন-_ 

সীম'র মধ্যে অসীমের মধ্যে অসীমের উপলব্ধি_ইহাই আমাদের 

প্রতি নির্দেশ । আমি ক্রমশ অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, মৃত্যুর 
অর্থ কেবল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়। যাঁওয়া,_উপলখণ্ডের নিজ সত্তার 
কুপমধ্যে ( অতলপ্রদেশে ) নিমজ্জন। মৃত্যুর পূর্বে শাস্ত দীর্ঘ প্রহর- 
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গুলির মধ্যেই এই অবস্থার সুচনা__-মন যখন তাহার জীবনের বিশিষ্ট 
ভাবটি লইয়া নাড়াচাড়া করে, যে ভাবটিতে ইহার সকল চিন্তা, কর্ম ও 

অভিন্রতা পর্যবসিত । এই প্রহরগুলিতে ইতিমধ্যেই জীবাত্মা দেহ হইতে 
বহির্গত হইতে আরম্ত করিয়াছে এবং নবজীবনের স্ুত্রপাত হইয়াছে । 
“আমি বিম্মিত হইয়া ভাবি, কাহারও সমগ্র প্রেম ও মৈত্রীভাবে 
রূপায়িত হওয়া সম্ভব কিনা যেখানে বিরুদ্ধ ভাবের একটি তরঙ্গও 

উঠিবে না, যাহাতে সেই অন্তিম সময়ে সে এক বিরাট ধারণায় 
চিরসমাহিত হইয়া যাইতে পারে । ইহার ফলে সে অন্ততঃ অনন্তের 
ক্রোড়ে স্বার্থচিস্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং বিশ্বের সমগ্র অভাব ও 
ছঃখকে ধারণ করিয়া নিজেকে এক শান্তিময় ও শিবময় জাগ্রত 

আবিভাঁবরূপে অনুভব করিতে পারিবে |” 

এ “প্রিয়তম” রচনাটির গোপন ব1 অন্তনিহিত ভাব ও ভাষাঁকে 

বাহিরে ব্যক্ত করিয়া তিনি পুনরায় লিখিয়াছিলেন ঃ “আমি যেন 
সর্বদাই স্মরণ রাখি, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতাই জীবনের সম্পূর্ণ অর্থ । 

আমার প্রিয়তমই অতিপ্রিয়, শুধু তিনি এই বাতায়নের মধা দিয় চাহিয়া 
আছেন, শুধু এই দ্বারে করাঘাত করিতেছেন । প্রিয়তমের কোন 
অভাব নাই, তথাপি তিনি মানুষের অভাবের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া 
আসেন, যাহাতে আমি তাহার সেবার স্যোগ পাই । তাহার ক্ষুধা 

নাই, তথাপি প্রার্থী হইয়া আসেন, যাহাতে তাহাকে দিতে পারি । 

তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, যাহাতে আমি রূদ্ধদ্ধার 

খুলিয়া তাহাকে আশ্রয় দিতে পারি । তিনি ক্লান্তি প্রকাশ করেন, 

শুধু যাহাতে আমি তাহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে পারি। তিনি 

ভিক্ষুকের বেশে আসেন, যাহাতে আমি দান করিতে পারি । প্রিয়তম, 
হে প্রিয়তম, আমার যাহা-কিছু সবই তোমার । হ্যা, আমি 

একান্তভাবে তোমারই । আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া তুমি 
সেইখানে আসিয়া ঈাড়াও ।৮ ্ 

এখানে মনে পড়ে, দাঁজিলিঙে যাত্রা! করিবার কয়েকদিন পূর্বে 
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নিবেদিতা কতকগুলি বৌদ্ধ প্রার্থনাবাণী ইংরাজীতে অনুবাদ 
করিয়াছিলেন এবং কয়েকজনের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি আবৃত্তি 
করিয়া শুনাইয়াছিলেন £ «196 8&]] 60108 0096 0165009, 

দ্য! 8170118 010910198) 'ম16100 00868801995 059100700175 

৪0]0) 8200 2,0681121105 013961:601171988) 20059 :101৮58।0 

19175 68,010) 17) 1018 ০0৮৮0 08,610 1 11 609 108,806 900 11 

6119 ৬680 11) 6109 90061), 186 911 091009 61786 816 

16100 81197071995 ছ্161)00% 01096901885 ০0512010118 

৪0170৬১ 800. 20681101100 01099)7101109885 10059 107910 

16091 9801) 11) 1018 0 0900, 

জীবনের শেষ কয়দিন ভগিনী নিবেদিতা সর্বদাই গভীর ধ্যানে 
সমাহিত হইয়া থাকিতেন। দাঁজিলিঙের প্রাকৃতিক শোভা ও 

শৌন্দর্য, চিরতুহিনাৰৃত কাঞ্চনজভ্ঘার ভাবগন্ভীর অপরূপ দৃশ্ঠ, 
ন্বচ্ছন্দবিহারী মেঘমালা ও কুয়াশার রহস্ময়ী খেলা, বিচিত্র গন্ধের ও 

রঙের পুষ্পরাশির সমরোহ নিবেদিতার ধ্যানসমাহিত মনকে সর্বদাই 
আত্মভোল! করিয়া রাখিত । স্তর জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর সহধর্মিনী 
লেডী অবলা বসুর একান্ত যত্ব ও স্নেহ-ভাঁলবাসা এবং তাহা দিগের 
প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্-পরিশোভিত গৃহের শান্ত-ন্সিধধ পরিবেশ 

নিবেদিতার অন্তরে এক অপাধিব ভাব স্থ্টি করিয়াছিল। খন 
বিশেষভাবে শারীরিক অসুস্থতা অন্থভব করিলেও নিবেদিতা 

অভ্যাসবশতঃ শ্রাগুরুপ্রদত্ত মাল! সর্দাই জপ করিতেন। কিন্ত 
শেষের দ্রিকে যখন একান্তভাবে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন 
তখন চেষ্টা করিলেও আর জপমাল! ব্যবহার করিতে পারিতেন 

না। নিবেদিতার পক্ষে মত্যের সকল স্সেহবন্ধন ছিন্ন করিয়। চিরবিদায় 
লইবার যেন চরমমৃহর্ত আসিয়া উপস্থিত হইল । তাহার মস্তক তখন 
লেডী অবল! বসুর ক্রোড়ে ন্যস্ত । নিবেদিতা অবলা ক্বন্কে তাহার 

বরেণ্য আচার্ধদেবের প্রিয় প্রতিকৃতিটি চক্ষের সন্মুখে ধরিতে অনুরোধ 
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করিলেন। লেডি অবলা বস্তু স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি চক্ষের 

সম্মুখে ধারণ করিলে নিবেদিতা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার আচার্ধদেবের 
উদ্দেশ্যে শেষপ্রণাম জানাইলেন। তাহার পর তাহার সবাপেক্ষা 
প্রিয় রুদ্রস্ততিটি অতি ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন-_ 

অসতো মা! সদ্গময়, তমসে। মা জ্যোতির্ময়, 

মৃত্যোর্সী অমৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি। 

অর্থাৎ "অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়! চল, অন্ধকার হইতে 

আমাকে আলোকে লইয়! যাও মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া 
চল, স্বপ্রকাশ পরক্রহ্ম আমার নিকটে জ্যোতির্ময়দপে আবিভূ্ত 

হউন | উপনিষদের এই মন্ত্র বা শাশ্বত বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে 
নিবেদিতার মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতিচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। 
তিনি অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন ? [6 0০8 1৪ 511017100, 

[30৮ [:81)8]] 868. 6138 ৪0101198৮--“তরণী ডুবছে, কিন্ত আমি 

সর্যোদয় অবলোকন করব? । নিবেদিতা প্যাননত্রে তাহার 

প্রিয়তম আচাধদেব স্বামী বিবেকানন্দের প্রদীন্ত মৃতি দর্শন করিতে 
করিতে অনুভব করিলেন যেন ম্মিতহান্তে আচার্ধদেব (ম্বামী 

বিবেকানন্দ) তাহার স্লেহের মানস-কন্তাকে বরাভয়হস্তে আশীবাদ 
করিতেছেন । তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন জ্যোতির্মর পুরুষ শ্রারা মকৃষ্ণ- 
দেবকে এবং স্েহ-করুণাময়ী জননী শ্রাসারদাদেবীকে । অনুভব 

করিলেন, তাহা দিগের শ্রেহের কন্যাকে অভয় দান করিয়া তাহারা 

আশীবাদ করিতেছেন । ক্রমশ জ্যোতির্ময় আলোকমালা নিবেদিতার 

চতুর্দিকে বিচ্ছ্রিত হইতে লাগিল। নিবেদিতা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিলেন এবং তাহার শাশ্বত আত্মা চিরশাস্তিময় শ্রীরামকৃষ্ণবরন্ষা- 

সমুদ্রে মিশ্রিত হইয়া গেল। 
ভগিনী নিবেদিতার দেহাবসানের মর্মন্তদ সংবাদ শ্রীমার কর্ণে 

উপস্থিত হইল । শ্রীম! নিবেদিতার জন্য একাম্তভাবে অধীর হইয়া 
পড়িলেন। সিষ্টার কৃষ্টিনও সংবাদ গুনিয়া মর্মাহত হইলেন। ' অথচ 
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বেদনাহত সিষ্টার কৃষ্টিনকে শ্রীমা তখন মর্মবেদনা লইয়াও সাস্বনা দিতে 

দিতে বলিলেন ঃ “ছুটিতে একসঙ্গে ছিলে, এখন একলা থাকতে কত 
কষ্ট হবে । আমাদেরই তার জন্ত প্রাণ কেমন করে, তোমার তো 
আরও বেশী হবে-মা। কি লোকই ছিল। তার জন্য আজ কত 

লোক কীাদছে 1” এই কথাগুলি বলিতে বলিতে করুণাময়ী শ্রীমা 

নিবেদিতার জন্য পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং আক্ষেপ 

করিয়া বলিলেন £ “যে হয় স্রুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী 

( অন্তরাম্ত্রা )।৮ সর্বমায়ানিমুক্তা মহাঁজ্ঞানরপিণী শ্রীমার নিবেদিতার 
জন্য অধৈর্য, আকুলতা ও মর্মবেদনা ততৃজ্ঞানীর পক্ষেও চিন্তার বিষয় । 
লীলার জন্যই সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতী আপনাকে মহাঁমায়া-রূপে 
আত্মপ্রকাশ করেন, লীলার অবসানে পুনরায় নিতো তাহার আপন 
স্বরূপে স্থিতি । তখন ছুঃখ নাই, শোক নাই, ধুলি-কালিমাময় পৃথিবীর 
আকর্ষণ ও বেদন! নাই, কিন্তু লীলার জন্য যৌগমায়া বিশ্বের নকল-কিছু 
লইয়াই__-সকল-কিছু সুখ ও ছুঃখ-মুক্তি ও বন্ধন__-আনন্দ ও বেদনা 
লইয়ু! খেলা করেন। খেলায় বা লীলার মধ্যেও তাহার যেরূপ আনন্দ, 
ত্বরূপে বা নিত্যেও সেরূপ আনন্দ । চির-আনন্দময়ী - মা 

সারদাদেবী তাই বিবেকানন্দের মানস-কন্তা শুদ্ধ অপাঁপবিদ্ধ চির- 

আদরের নিবেদিতার দেহাবসাঁনের সংবাদ পাইয়া অশ্রু বিসর্জন 

করিয়াছিলেন এবং সেই অশ্রু তাহার পাথিব ও অপাঁধিব উভয় প্রেম- 

ভালবাঁসারই প্রত্যক্ষ নিদর্শন । 



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 

॥ শ্্রীমা সারদা! ও গৌরী মা ॥। 
সন্াসিনী গৌরী-মা বালাকাল হইতেই অপাধারণ তেজন্বিনী 
ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন । একবার স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো হইতে 
পত্রে লিখিয়াছিলেন £ “গৌরী-মা কোথায় ৫ এক হাজার গৌরী-মা 
দরকার_এ 0০১1৪ 8৪6110৪010৮ (মহতী ও চেতনাদায়িনী 

শক্তি )।৮ 

গৌরী-মা শুনিয়াছিলেন যে, বেলুড় মঠে নাকি স্ত্রীলোকদিগের 
প্রবেশাধিকার নাই । সেই কথা শোনা অবধি গৌরী-মা মঠের 
ভিতরে যাঁইতে অসম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের 

কর্ণে যখন সেই সংবাদ উপস্থিত হইল তখন তিনি ছুটিয়া গিয়া 
গৌরী-মাকে বলিলেন £ “একি ব্যাপার? ওঠ, মঠে চল শিগগির । 
তুমি কি মেয়ে মানুষ? তুমি যে আমাদের মা।” এই কথা বলিয়া 
স্বামীজী গৌরী-মাকে মঠের ভিতর লইয়া গেলেন । 

গৌরী-মা যে সময়ে বাগবাজারে বোসপাড়ায় বলরামবাবুর 
বাটীতে অতিবাহিত করিতেন তখন বলরামবাবু একদিন গৌরী-মাকে 
বলিয়াছিলেন £ “দক্ষিণেশ্বরে ঈশ্বরকল্প । প্রেমোন্মত্ত একজন সন্যাসী 

সেখানে আছেন, তাকে দর্শন করে এসো 1” গৌরী-মা তাহাতে 

বলিয়াছিলেন £ “জীবনে অনেক সাধুদর্শন হয়েছে দাদা, নৃতন কোন 
সাধুদর্শনের আর সাধ আমার নেই । তোমার সাধুর যদি ক্ষমতা 
থাকে, আমায় টেনে নিয়ে যান,তার আগে যাচ্ছিনে।” কিন্ত 

তাহার পর হইতেই গৌরী-ম। দক্ষিণেশ্বরের প্রতি দিবারাত্রি এক প্রবল 
আকর্ষণ হৃদয়ে অনুভব করিতে লাগিলেন । সেই আকর্ষণ ক্রমে 
তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। বলরামবাবু গৌরী-মাঁর সেই অবস্থা 

১৬ 
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দেখিয়। পুনরায় একদিন ডাকিয়া বলিলেন £ “দিদি, দক্ষিণেশ্বরের সেই 
মহাপুরুষের কাছে যাবে ?” গৌরী-মা সেইবাঁর বলরামবাবুর কথা 
আর প্রত্যাখ্যান করিতে পাঁরিলেন না । তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রেমোন্মত্ত 

ঈশ্বরপাঁগল সাধুকে দর্শন করিতে যাইতে সম্মত হইলেন। স্বতরাং 
বলরামবাবু একদিন তাহার স্ত্রী, ছ্ুইজন মহিলা ও গৌর-মাঁকে লইয়া 
দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন । দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইয়া তাহারা 

দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্দেব ঘরে বসিয়া! আপন মনে স্ৃতা জড়াইতেছেন 

ও মধুরকণ্ে গান করিতেছেন, 

যশোদা নাচাত গো মা বলে নীলমণি, 

সে-রূপ লুকাঁলি কোথা, করালবদনি শ্যামা ? 
একবার নাঁচগো শ্যামা ?” ইত্যাদি 

ব্লরামবাবু-প্রমুখ ভক্তগণ গৃহে প্রবেশ করিতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
সৃতা জড়ানো শেষ হইল। তিনি বলরামবাবুর নিকট নবাগত 
গৌরী-মার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলরামবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে সমস্তুই 
নিবেদন করিলেন । শ্রীরা মকুষ্খদেব অত্যন্ত আনন্দিত, যেন আত্মভোলা 

সদীনন্দমময় পুরুষ। তিনি বনুক্ষণ ধরিয়া বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গের 

আলোচনা করিলেন এবং বিদায়কালে গৌরী-মার দিকে চাহিয়া 

বলিলেন £ “আবার এসো মা।” গৌরী-মা হৃদয়ে শাস্তি অনুভব 
করিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্সেহে আহ্বানে উত্তর দিয়। মৃদ্রন্বরে 

বলিলেন £ “হ্যা বাবা, আসবো 1৮ 

ইহার পর হইতে গৌরী-ম! একাকীই দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতেন । 
একদিন গৌরী-মা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
তাহাকে দেখিয়া বলিলেন £ “তোর কথাই ভাবছিলুম ।” বিভিন্ন 
কথার পর গৌরী-মা শ্রীরামকৃঞ্চদেবকে অত্যন্ত আপনার জন ভাবিয়া 

তুমি? সম্বোধন করিয়া উত্তর দিলেন £ “তুমি যে এখানে লুকিয়ে ছিলে, 
আগে তো তা বুঝতে পারি নি-_বাবা |” শ্রীরামকুক্ণদেব একগাল 

হাসিয়া বলিলেন ; “তাহলে আর এত সাধন-ভজন কি করে হত ? 
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কিছুক্ষণ পরে গৌরী-মাকে সঙ্গে লইয়৷ শ্রীশ্রীঠাকুর নহবতে 
্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন £ “ওগো! ব্রহ্মময়ি, 
একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাঁও একজন সঙ্গিনী এল।” ইহার 
পর হইতে গৌরী-মা শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া 
নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন । তিনি শ্রীসারদাদেবীকে সাক্ষাৎ 
ভগবতী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার জ্ঞান 

করিয়া ভক্তি, শ্রদ্ধা ও পূজা করিতেন । বিশেষ করিয়৷ শ্রীমার প্রতি 
গোৌরী-মার একান্ত আকরণ ও গভীর ভালবাসা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর 
একদিন কৌতুকচ্ছলে গৌরী-মাকে বলিলেন ; “তুই কা'কে বেশী 
বেশী ভালবাসিস্?” তাহাতে গৌরী-মা গান গাহিয়া প্রশ্নের উত্তর 

দিলেন, 
“রাই হ'তে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী, 

লোকের বিপদ হ'লে 

ডাকে মধুস্দন ব'লে, 

তোমার বিপদ হ'লে পরে বাঁশীতে বল রাইকিশোরী 1 
গৌরী-মার কে সুমিষ্ট গান শুনিয়া শ্রীমা লজ্জিত হইলেন এবং 

কুণঠা প্রকাশ করিয়া গৌরী-মার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর 
যেন তখন ভাবে ঢলঢল এবং পরাজিত হইয়া মু হাস্য করিতে করিতে 
ধীরে ধীরে সেইস্থান ত্যাগ করিলেন। এই তত্বময়ী লীলার ও 
প্রেমের খেলার রহস্ত সাধারণ মানুষ কেমন করিয়া বুঝিবে ! যুগে যুগে 
অবতারলীলায় এই রহস্তময় খেলাই সঙ্ঘটিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও 
ঘটিবে। আউল ও বাউলের দল অবতারপুরুষদিগের সঙ্গে আগমন 
করেন এবং প্রেমের খেলা খেলিয়া আবার চলিয়া যান। এই 
লীলা ও নিত্যের খেলাই অহরহঃ চলিতেছে এবং অনন্তের বুকে সর্বদা 
চলিতে থাকিবে । 

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীসারদাদেবীর সহিত 
গৌরী-মার অপূর্ব ও অবর্ণনীয় এক মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল। 
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একদিকে গৌরী-ম। যেমন শ্রীসারদাদেবীকে জগজ্জননী-দ্ধপে শ্রদ্ধা- 
ভক্তি করিতেন, অপরদিকে তেমনি কখনও কখনও শ্রীমার সহিত নেহের 

মাতাপুত্রী, কখনও সঙ্গিনী, আবার কখনও বা প্রিয়সখীর সম্পর্ক 
পাতাঁইয়া গৌরী-মা এমন কি হাস্ত-পরিহাঁসও করিতেন। ক্রমে 
গৌরী-মা শ্রীসারদাদেবীকে তাহার জীবনের পরমা শ্রয় ও পথপ্রদ্রশ্িকা- 
রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য কোনদিন কখনও কোন সমস্ত 

উপস্থিত হইলে গৌরী-ম! প্রথমেই শ্রীমাকে তাহা নিবেদন করিতেন 

এবং শ্রীমার নির্দেশ ও পরামর্শকে বেদবাক্যের ম্যায় জ্ঞান করিয়া 

কর্মজীবনের পথে অগ্রসর হইতেন। শ্রীসারদাদেবীও গৌরী-মাঁকে 
আপনার স্নেহের কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সকল অবস্থায় 
সকল রকমভাবে গৌরী-মাকে উপদেশ দানে সাহাষ্য করিতেন । 

গৌরী-মার মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা ছিল এবং শ্রীমা তাহা 
বিশেষভাঁবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন । একদিন এ প্রতিভার কথ! উল্লেখ 
করিয়া শ্রীমা গৌরী-মাকে বলিয়াছিলেন ই “যে বড় হয়, সে একটিই 

হয়। তার সঙ্গে অন্টের তুলনা হয় না। যেমন গৌরীদাসী |” 
আবার গৌরী-মাকে লক্ষা করিয়! শ্রীমা। কখনও কখনও বলিতেন £ 

“মেয়েদের তো আন্বাস নেই। গৌরীদাসী কি মেয়ে? ও তো 
পুরুষ । ওর মত কটা পুরুষ আছে? এই স্কুল, গাড়ী, ঘোড়া সব 

করে ফেললে ৷ ঠাকুর বলেছিলেন, “মেয়ে যদি সন্্যাসী হয়, সে 

কখনও মেয়ে নয়--সে তো পুরুষ |” শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেও একদিন 
গৌরী-মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন £ “আমি জল ঢালছি, তুই 
কাদা মাখ।” গৌরী-মা৷ শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়! বিস্মিত হইয়া 
বলিয়াছিলেন £ “এখানে কাঁদা কোথায় যে মাখ্ব? সবই যে 
কাকর।” শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাতে হাসিয়া বলিয়াছিলেন £ “আমি 
কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি? এদেশের মায়েদের বড় ছুখুঃ 
তোকে তাদের মধ্যে কাঁজ করতে হবে ।” গৌরী-ম! 'সাধন-ভজন ও 

নির্জমতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেই গুসঙ্গ লইয়া তিনি 
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শ্রীশ্রীঠাকুরকে একদিন বলিয়াছিলেন ঃ “সংসারী লোকের সঙ্গে 
আমার পোষাবে না! ; হৈ হৈ আমার ধাতে সয় না। আমার সঙ্গে 
কতকগুলি মেয়ে দাও, আমি তাদের হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ গড়ে 

দিচ্ছি” সেই কথা শুনিয়! শ্রীশ্রীঠাকুর গৌরী-মাঁকে বলিয়াছিলেন : 

“না গে। না, এই শহরে বসে কাজ করতে হবে । সাঁধন-ভজন ঢের 

হয়েছে, এবার এ জীবনটাকে মায়েদের সেবায় লাগা, ওদের বড় কণ্ঠ ।” 

গৌরী-মা আর তখন শ্রীন্রীঠাকুরের কথা অমান্য করিতে পারিলেন 
না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের যদি ইচ্ছা ও 

নির্দেশ হয়, তবে ভবিষ্ততে সেই ব্রত তিনি জীবনে গ্রহণ করিবেন । 

সত্যই ভবিষ্যতে শ্রীন্রীঠাকুরের সেই ইচ্ছা ফলবতী হইয়াছিল। 

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পরে গৌরী-মা শ্রীমার অনুমতি লইয়৷ 

কলিকাতার নিকট গঙ্গাতীরে শিশুকন্ঠাদিগের জন্য একটি আশ্রম 

প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদিগের শিক্ষা ও সেবাত্রতে আম্মনিয়োগ 

করিয়াছিলেন । গৌরী-মার সেই আশ্রমের নামকরণ হইয়াছিল 

ভ্রীশ্রীারদেশ্বরী আশ্রম? । 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের ইচ্ছায় ও 

অনুরোধে শ্রীমা একবার দক্ষিণ-ভারতের তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিতে 

গমন করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানের মহিলা-ভক্তগণ শ্রীমাকে যখন 

বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন তখন শ্রীমা বলিয়াছিলেন £ 

“আমি লেকচার দিতে জানি না, যদি গৌরীদাসী আসত, তবে দিত ।” 

গৌরী-মার প্রতিভার কথা শ্রীমা পূর্ব হইতেই জানিতেন এবং সেজন্যই 

শ্রীমা বলিয়াছিলেন ঃ “যদি গৌরীদাসী আসত, তবে দিত।” 

তাহাছাড়া গৌরী-মার তেজন্বিতা ও স্পষ্টবাদিতার কথাও শ্রীমা 

বিশেষভাবে জানিতেন এবং সেইজন্য একবার তিনি গৌরী-মাকে 

বলিয়াছিলেন £ “তোমার ভয়ে সব ঠিক থাকে-__মা।” সত্যই 

গৌরী-মার তেজন্িতা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য শ্রীমার নিকট ধাহারা 

আসিতেন তাহারা গৌরী-মাঁকে একটু সমীহ কুরিয়া চলিতেন। 
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একবার বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শ্রীমার সহিত 
গৌরী-মা একসঙ্গে ছিলেন । সেই সময়ে গৌরী-মাকে একদিন একটি 
বৃশ্চিক দংশন করে ও শ্রীমা ব্যাকুল হইয়। সারারাত্রি জাগিয়া 
গৌরী-মার শয্যাপার্্ে বসিয়াছিলেন। কন্যার অসহা বেদনায় 
দয়াময়ী শ্রীমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল । 

এই ধরনের ঘটনা অবশ্য বহুবাঁরই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। যেমন, 
একবার শ্রীমা যখন উদ্বোধনের বাঁটীতে ছিলেন তখন শ্রীশ্রীশারদীয়া- 
পূজার অনুষ্ঠান চলিতেছিল ও পল্লীতে পল্লীতে নরনারীদিগের মধ্যে 
আনন্দের হাট বসিয়াছিল । গৌরী-ম! সেই সময়ে শ্রীমাকে সাক্ষাৎ 
দেবী হুর্গা জ্ঞান করিয়া শ্রীমার সম্মুখে শ্রীশ্রীচণ্তী পাঠ করিয়াছিলেন । 
মহানবমীতিথি সমাগত হইলে গৌরী-ম1 বিশ্বজননী শ্রীসারদাদেবীর 
চরণযুগলে রক্তচন্দনসিক্ত অষ্টোত্বরশত রক্তপন্ম অঞ্জলি দান 
করিয়াছিলেন । শ্রীমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবার সময় 

গৌরী-মা বলিয়াছিলেন £ “মা, আজ আমার চণ্ডীপাঠের ব্রত 
উদ্যাপিত হল সবধবার্থসাধিকে শ্রীশ্রীচণ্তীর সামনে চণ্ডীপাঠ করে। 
এর পরও পাঠ করবে৷ তুমি যখন যেমন করাবে 1৮ গৌরী-মা যখন 
চণ্তীপাঠের শেষে রক্তচন্দনমিশ্রিত পুষ্পাঞ্জলি শ্রীমার চরণযুগলে অর্পণ 
করিতেছিলেন তখন শ্রীমীকে যাহারা দেখিয়াছিলেন তাহারা প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন শ্রীমা৷ সমাধিস্থা এবং শ্রীমার সর্বশরীর হইতে স্বীয় 
জ্যোতিচ্ছটা যেন চতুর্দিকে কিচ্ছ্রিত হইতেছিল। অপরূপ সেই 
স্বর্ণোজ্জল দেবীমূতি দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়বিহবল হইয়া “মা মা 
ধ্বনিতে চতুঙ্দিক পূর্ণ করিতেছিল। দেবছূর্লভ সেই দৃশ্য । গৌরী-মা 
ও সকলে শ্রীমার সেই দিব্যরূপ দর্শন করিয়া সেইদিন ধন্ত হইয়াছিলেন । 

শ্রীসারদাদেবীর বিশেষ আগ্রহে গৌরী-মা মহিলাদিগের আশ্রমের 
জন্য একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়াছিলেন এবং মহাষ্রত্বতীরপিনী 

জ্ঞানদায়িনী শ্রীমার দ্বারাই সেই আশ্রমের মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । নূতন আশ্রমের জমিতে যখন পদার্পণ করেন তখন 
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শ্রীমা আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন £ প্খাসা! জমি, বেশ বাড়ী 
হবে। মেয়েরা স্থখে থাকবে 1” সেই সময়ে আনন্দে অধীরা গৌরী- 
ম৷ শ্রীমাকে মিষ্টিমুখ করাইয়। বলিয়াছিলেন ঃ “এই তো৷ আশ্রমের 

বাস্তপুজা আর দেবীর অধিবাস হয়ে গেল।” জগজ্জননী করুণাময়ী 
শ্রীমার পবিত্র আশীর্বাদসিক্ত সেই আশ্রম ক্রমশই বিস্তৃত হইতে 
লাগিল এবং বিভিন্ন স্থান হইতে কুমারী-কন্যারা আসিয়া! সেই আশ্রমে 
বাস করিতে লাগিল । শিক্ষা, সাধনা, জপ-্ধ্যান ও দেশহিতকর্মব্রতে 

কন্তারা আত্মনিয়োগ করিল'। কিছুদিন পরে সেই আশ্রমের 
সেবিকাগণের একনিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও কর্মে কর্তবাপরায়ণতা দেখিয়া একান্ত 
দৃঢ়তার সহিত গৌরী-মা! বলিয়াছিলেন £ “মা ঠাক্রুণের কৃপায় 
আশ্রমের কাজ ভালই চলবে ।” কেননা গৌরী-মা মনে-প্রাণে 
জানিতেন যে, শক্তিরূপিণী শ্রীমার অফুরস্ত করুণা এ আশ্রমের উপর 
রহিয়াছে । সেইজন্য গৌরী-ম! প্রায়ই বলিতেন £ “মা ব্রহ্মময়ী 
যখন আশ্রমের জন্য ভাবছেন, তখন আর ভাবনা কি?” শ্রীমাও 

আশ্রমের ভবিষ্যৎ জয়যুক্ত হইবে বলিয়া গৌরী-মাকে প্রাণ খুলিয়! 
আশীর্বাদ করিয়াছিলেন । শ্রীমা পরে এই সম্পকে বলিয়াছিলেন £ 

“গৌরীদাসীর আশ্রমের সল্তেটি পর্যন্ত সে উস্কে দেবে, তার 
কেনা বৈকুণ্ঠ ৮ পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রতিটি কর্মে ও ব্যাপারে 
গৌরী-ম। বিশ্বরূপিনী ম। সারদার সহিত পরামর্শ করিতেন এবং 
সর্বক্ষেত্রে সকল বিষয়েই শ্রীমার অমোঘ আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া 
তবে অগ্রসর হইতেন এবং সিদ্ধির সার্থকতা লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। 

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করি । একদিন 

কলিকাতায় গোয়াবাগাঁনের আশ্রমে সন্ধ্যাবেলায় একজন মহিলা 

আসিয়াছেন । মহিলাটির মধ্যে কোনরকম আড়ুম্বর বা এশ্বর্ষের লেশ- 

মাত্র ছিল না । পরিধানে সাদাসিধা! একখানি শাড়ী, হাতে ছুইগাছি 

শীখা ও সীমস্তে উজ্জল সিন্দুররেখা । তিনি আশ্রমে উপস্থিত 
হইয়াই বলিলেন £ *ন্ত্ীশ্রীমা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন । তিনি 
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বলেছেন, “আমার এক মেয়ে আছে, নাম গৌরীপুরী । গোয়াবাগানে 
তার আশ্রম, তুমি সেখানে যেও মা। তার সঙ্গে কথা কয়ে প্রাণে 
শাস্তি পাবে ।” এই মহিলার সুমিষ্ট ব্যবহারে আশ্রমবাসিনীরা সকলেই 
যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্য হইতে একজন 
এ অপরিচিতা মহিলাকে তাহার ঠিকানা! জিজ্ঞাস করিয়া জানিলেন 
যে, সেই মহিলার নাম সরোজবাল! দেবী, আসাম-গৌরীপুরে 
নিবাস । মহিলা বলিলেন ; “এই ঠিকানা লিখলেই আর কোন 
গোল হবে না।” কথাগুলি বলিতে বলিতে মহিলার মুখমণ্ডল 
আরক্ত হইয়া উঠিল। আঁশ্রমবাসিনীরা তখন একটু ভয়ে ও সসন্ত্রমে' 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ “তবে কি আপনি রাণী?” নিতাস্ত 
লজ্জা ও কুষ্ঠীর সহিত মহিলা উত্তর দিলেন £ “দিদি, আমি কেউ নই, 
সামান্য রমণী মাত্র । আপনাদের পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হতে এসেছি ।” 

সত্যই সেই মহিলা! আঁসাম-গৌরীপুরের রাণী সরোজবালা দেবী। রাণী- 
মা অতিশয় উন্নত চরিত্রের রমণী ছিলেন। দয়া ও দানশীলতার জন্য 
তাহশর প্রজার! সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন । সেই ধর্মপ্রাণ 
রাণী-মার প্রদত্ত অর্থের দ্বারাই '্রীসারদেশ্বরী আশ্রম” প্রতিচিত 
হইয়াছিল । শোনা যায়, রাণী সরোজবালা যখন কলিকাতায় 
আসিতেন তখনই গৌরী-মার নিকট উপনীত হইয়। সাধন-ভজনের 
উপদেশ লইতেন। গৌরী-মাও রাণী-মাকে একান্তভাবে শ্রদ্ধা 
করিতেন ও ভালবাসিতেন। রাণী-মা আসিয়! দেখিতেন, গৌরী-মা 
শ্রীসারদাদেবীর ভাবে একেবারে অনুপ্রাণিত । গৌরী-মা মনে-প্রাণে 
বিশ্বাস করিতেন যে, আশ্রমের অধিশ্বরী দেবী অন্নপূর্ণারূপে তাহাদিগকে 
অন্ন দান করিতেছেন এবং সেই সিদ্ধিদায়িনী অধিশ্বরী দেবীই 
শ্ীসারদাদেবী-ব্ূপে সকলকে জ্ঞান ও অভয় দান করিতেছেন এবং 

তিনিই জগদ্ধাত্রী-রূপে সর্ববিদ্ব হইতে আশ্রমকে ও আশ্রমবাসিনীদের 
সর্ববিধভাবে রক্ষা করিতেছেন । 

একবার শ্রীসারদাদেবী যখন জয়রামবাটীতে ছিলেন তখন 



শিগৌবী-মা 



শগোপালের-মা 
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কয়েকজন সন্নাসী ও ব্রহ্মচারী ত্যাগব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

তাহাতে জয়রামবাটার অনেকেরই মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, 
মাতাঠাকুরাণীর প্রভাবে দেশের ছেলের বোধহয় সকলেই সাধু- 
সন্যাসী হইয়া যাইবে । শোনা যায়, এমন-কি সেইজন্য শ্রীমার 
অভিভাবকরাও সরলম্বভাব! শ্রীমাকে সামাজিক শাসনের ভয় পর্যস্ত 

দেখাইয়াছিলেন। একদিন সেইজন্য শ্রীম। গৌরী-মাকে ছুঃখের সহিত 
বলিয়াছিলেন 2 “দেখ মা, এখানকার কেউ কেউ বলে কিনা, ছেলেদের 

আমি সব সাধু-সন্নিসী করে দিচ্ছি; অজাতকে মন্তর দিচ্ছি। আমার 

কাছে এলে না কি লোকেদের জাঁত যাবে ।” শ্রীমার মুখে সেই কথা 
শুনিয়া গৌরী-মা বলিয়াছিলেন £ “তোমার কাছে সন্যাস পাওয়। 

তে মহাভাগ্যের কথা-_মা । কটা লোক সাধুসন্নাসী হতে পারে? 
আর জাতফাতের ধিনি মালিক, তার কাছে এলে জাত যাবে, 
কে বলে এমন কথা? আচ্ছা দেখছি আমি ।” এই বলিয়া শ্রমাকে 

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সেইদিনই গৌরী-মা সমাজপতিদের সঙ্গে এই 
বিষয়ে আলোচনা করিতে গমন করলেন। এ অঞ্চলে কোয়ালপাড়া একটি 
গ্রাম । সেখানে উপস্থিত হইয়। গৌরী-ম। এ অঞ্চলের প্রধানদিগের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন । সন্াসিনী মাতার 

আহ্বানে অনেকেই সাড়া দিলেন এবং গৌরী-মার সম্মুখে উপস্থিত 

হইলেন । গৌরী-ম৷ তাহাদের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীঠাকুরাণীর 
মহিমার কথা অগ্নিময়ী ভাষায় আলোচনা করিলেন । দীক্ষিতদিগের 

মধো যাহারা বিবাহিত, তাহাদিগের পক্ষে যে সন্ত্ীক যাইয়া 

গুরুমাতার চরণবন্দন। করা অবশ্য-কর্তব্, একথাও গৌরী-ম! গ্রামের 
প্রধানদিগকে প্রাঞল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর রুদ্রমৃতি 
ধারণ করিয়া! গৌরী-ম1! বলিলেন ; “তোমাদের মধ্যে কারা এমন কথা 

প্রচার করছ যে, মা-ঠাক্রুণের কাছে গেলে জাত যাবে? এত বড় 
স্পর্ধার কথ বলে তোমরাই ধর্মের কাছে অপরাধী হচ্ছ। নিজের 
দেশের লোক বলে তোমরা তাহার স্বরূপ চিনতে পারছ না। তিনি 
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সামান্যা নারী নন। তিনি বৈকুঠের লক্ষমী। জগতের কল্যাণে 
নারীদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি যা করছেন, তোমাদের 

সমাজের কল্যাণের জন্যই করছেন।” তেজোদীন্তা সন্্যাসিনী গৌরী- 
মার অগ্নিগর্ভ বাণী শুনিয়া সমাজপতিরা সকলেই নিবাক ও হতভম্ব 

হইলেন। তাহাদিগের কয়েকজন গৌরী-মার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া 
বলিলেন £ “মা, আমাদের ক্ষমা করুন, আমরা মা-ঠাক্রুণকে সত্যিই 
বুঝতে পারিনি । কাল সকালে তার চরণে উপস্থিত হয়ে আমরা 

ক্ষম] প্রার্থনা করবো |” মহাশক্তিরূপিণী শ্রীমা সারদারই পাঁরশেষে 

সর্বপ্রকারে জয় লাভ হইল ! 

আর একদিন গৌরী-মা ভক্তগণের আহ্বানে গ্রামে গ্রামে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী প্রচার করিয়৷ আসিলেন। তাহার উৎসাহবাণীতে 

চতুর্দিকে এক নৃতন প্রেরণা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার 
পর হইতে পার্খবর্তা ও দূরবর্তা পল্লী হইতে দলে দলে নরনারীরা 
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দর্শনে জয়রামবাঁটীতে আসিতে লাগিল। 
অবস্থ দেখিয়া মাতাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন £ “গৌরী যে ঠাকুরের কথায় 
এদেশ ভাসিয়ে দিলে।” সত্যই গৌরী-মার মত তেজস্বিনী ও 

তপন্ষিনী রমনীর পক্ষেই শ্ীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অপাধিব আদর্শ ও 
ভাবধারাকে জয়রামবাটা প্রভৃতির মতো অনুন্নত পল্লীগ্রামে প্রচার 
করা সম্ভব হইয়াছিল । 

শ্্ীরামকষ্ণসম্তানগণও গৌরী-মার অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার 
বিশেষ প্রশংসা করিতেন । স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার যখন পাশ্চাত্য 

দেশ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন গৌরী-ম! তাহার জন্য 
শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ লইয়া তাহার সহিত দেখা করিতে গিয্াছিলেন। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশ্ববিজয়ী সন্তান পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্মের 
বিজয়পতাকা উজ্ভীন করিয়া আসিয়াছেন ইহাতে গৌরী্মার গৌরব 
ও আনন্দের পরিসীম। ছিল না । বহুদিন পরে স্বামীজীর সহিত গৌরী-মার 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল । স্বামীজী কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাস! করিয়া গৌরী- 
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মাকে বিদেশের বহু গল্প করিয়া শুনাইয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে 
স্বামী বিবেকানন্দ গৌরী-মাকে বলিয়াছিলেন £ “আমি কিন্তু ওদের 
কাছে তোমার কথা বলে এসেছি । তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখাব-_ 

আমাদের ভারতবর্ষেও কেমন মেয়ে জন্মায় ।” স্বামীজীর ইহাই 

ছিল লক্ষ্য যে, শুধু শান্ত্রবিচার ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা নয়, পরত 
সত্যকারের প্রাণদীপ্ত সচল জীবনের নিদর্শন ভোগসবস্বজীবন পাশ্চাতা 

নরনারীর সম্মুখে উপস্থাপন করিতে হইবে । তাহারি জন্য স্বামী 
সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, গ্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ-প্রমুখ মহাত্যাগী 
গুরুভ্রাতাগণ সুদূর ইংলাণ্ড ও আমেরিকা প্রন্ৃতি দেশে ভারতের 
সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন ও মহাপুরুষদিগের জীবন-সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ 
প্রদান করিলেও বেদাস্তের চলমান বিগ্রহ স্বামী তুরীয়ানন্দকে তিনি 
আমেরিকায় লইয়া গিয়াছিলেন ভারতের ত্যাগ-তপস্তার জীবনকে 
চাক্ষুষভাবে পাশ্চাত্যবাসীকে দ্রেখাইবার জন্য । ভারতের তপস্তাময় 
নারীজীবন পাশ্চাত্যবাসী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুক এই বাসনাও 

লুক্কায়িত ছিল স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরে এবং সেইন্গন্য তপস্থিনী 
গৌরী-মাকে তিনি বলিয়াছিলেন £ “গৌরী-মা, তোমায় নিয়ে দেখাব-_ 
আমাদের ভারতবর্ষেও কেমন মেয়ে জন্মায় দেখাবার জন্য |” 

গৌরী-মা স্বামী বিবেকানন্দেকে তাহার বারাকপুরের আশ্রমে 
লইয়া গিয়াছিলেন এবং আশ্রম দ্রেখিয়া তিনি আনন্দে প্রাণভরিয়। 
প্রশংসা করিয়াছিলেন। স্বামীজী গৌরী-মার আশ্রম-সন্বন্ধে একবার 
বলিয়াছিলেন ঃ “হুড় হুড় করে টাকা আসা উচিত ছিল। গৌরী- 

মাকে বললুম, চল আমার সঙ্গে আমেরিকায় । ওরাও বুঝতো 
আমাদের দ্রেশেও কেমন মেয়ে জন্মায় । একবার ঘ্বুরে এলে টাকার 

কত সুবিধে হতো !” 
একদিন স্বামী বিবেকানন্দ গৌরী-মার ভবিষ্যৎংজীবন 'ও ব্রত 

অনুধাবন করিয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই মতো বলিয়াছিলেন £ “গৌরী-মার 
ভিতরটা পুরুষ ও বাহিরটা স্ত্রীলোক । একদিকে গৌরী-মার যেমন 
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গন্তীর, রাশভারী ও প্রত্যক্ষ রুত্রানীর মৃত, অপরদিকে তেমনি স্সেহময়ী 
মাতৃমৃতি ও স্সেহ-মন্দাকিনীর প্রস্রবণ।” প্রথম হইতেই স্বামীজী 
গৌরী-মার ব্যক্তিত্ব ও স্ৃষ্টিপ্রতিভার বিষয় অবগত ছিলেন এবং 
সেজন্যই গৌরী-মাকে তিনি বিশেষভাবে উচ্চস্থান দিতেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গপাধদ ম্বামী অভেদানন্দ মহারাজও 

আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া একদিন গৌরী-মার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে তাহার আশ্রমে গিয়াছিলেন। সেইদিন তিনি 

শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজার উদ্দেশ্টে কতকগুলি দ্রব্য-সামগ্রী এবং গেরী-মার 
জন্য কয়েকখানি কাপড় সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। গৌরী-মা 
স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের স্নেহ-ভালবাঁসার উপহার পাইয়া 
আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন এবং তাহাকে নিকটে ব্সাইয়া স্েহপুণ- 
অন্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ খাওয়াইয়াছিলেন। গৌরী-মার আশ্রমের 
কন্তারা সাখখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছে শুনিয়া 

এবং তাহাদের প্রস্তুত কাপড়, তোয়ালে প্রভৃতি শিল্পদ্রবা দেখিয়া 

অভেঘানন্দ মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়।ছিলেন। আশ্রম- 
কন্যাদিগের হস্তনিমিত একটি কোট বা জাম! এদ্রিন স্বামী অভেদানন্দ 
মহারাঁজকে গৌরী-মা উপহার দিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ 
মহারাজ সেই উপহার পাইয়া গৌরী-মাঁকে অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন । 

তপম্থিনী গৌরী-ম! দক্ষিণেশ্বরে শ্রীত্রীঠাকুরের নিকট হইতে নির্দেশ 
লাভ করিয়াই বৃন্দাবনধামে তপস্তা করিতে গমন করিয়াছিলেন । 

শোনা যায়, লীলাসংবরণের কয়েকদিন পূর্বে গৌরী-মাকে দেখিবার 
জন্য উৎসুক হইয়া! শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন ঃ “এতকাল কাছে 
থেকে শেষটায় দেখতে পেলে না। আমার ভেতরটা যেন বিল্লিতে 

আচড়াচ্ছে।” শ্রীশ্রীঠাকুরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া*বলরাম বস্থু 
বৃন্দাবনে আত্মীয়দিগের নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু গৌরী- 
মার কোন সংবাদই তখন পাওয়া যায় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
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মহাসমাধির কিছুদিন পরে শ্রীমা যখন বৃন্দাবনধামে তীর্ঘদর্শনে গমন 
করিয়াছিলেন তখন তিনি যোগানন্দ মহারাজ ও অদ্ভুতানন্দ মহারাজকে 
গৌরী-মার অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন। একদিন যোগানন্দ 
মহারাজ দূর হইতে দেখিয়াছিলেন একটি নির্জন স্থানে একটি গৈরিক 
শাড়ী শুকাইবার জন্য রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছে । তিনি নিকটে গিয়া 
দেখিলেন, যমুনার তীরে একটি গুহার মধো গৌরী-মা যোগাসনে 
ধ্যানমগ্র অবস্থায় বসিয়া আছেন । তিনি ততক্ষণাৎ শ্রীমাকে সেই কথ! 

জাঁনাইলেন। পরের দিন শ্রীমা বাকুল অন্তরে গৌরী-মার সাধনার 
স্থানে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন । বহুদিন পরে গৌরী-মার সহিত 
শ্রীমার পুনরায় সাক্ষাৎ হইল । তখন দুইজনেই কীদিয়া আকুল । 

কিছুটা আত্মসংবরণ করিয়া শ্রীমা শ্াারামকৃষ্ণদেবের দর্শনের কথা 
গৌরী-মাকে আনম্মুপূর্বক বলিলেন £ “ঠাকুর আমাকে দর্শন দিয়ে 
বলেছেন, “তুমি হাতের বালা খুলো না। বৈষ্বতন্্র জান তো? 
আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলাম, বৈষ্ণবতন্ত্রকি? আমি তো কিছু 
জানি নে"। ঠাকুর বল্লেন, আজ বৈকালে গৌরমণি আসবে, তার 
কাছে শুনবে! এখন গৌরীদাসী, তুমি বল- বৈষ্বতন্ন কি? 
তোমায় সেই থেকে তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি।” গৌরী-মা শ্রীমার কথা 
শুনিয়া একদিকে যেমন বিম্মিত হইলেন, অন্যদিকে তেমনি আনন্দে 

আত্মহারা হইয়া! বারবার শ্রীমার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন । 

অপূর্ব সেই দৃশ্য! শ্রীমার অনুরোধে গৌরী-মা তখন বৈষ্ণবশাস্তর 
হইতে বুঝাইয়া দিলেন যে, শ্রীমার বৈধব্য নাই, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুর 
নিতাবর্তমান ৷ শ্ত্রীমা স্বয়ং লক্ষ্মী, সেইজন্য সধবাঁর বেশ পরিত্যাগ 

করিলে বিশ্বের অকল্যাণ হইবে । শ্রীমা গৌরী-মার কথা শুনিয়া 
আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইলেন এবং তাহার পর হইতে শ্রীমা হস্তে 

সোনার বালা ও পরণে সরুলালপাড় কাপড় পরিধান করিতে 

লাগিলেন । 

আর একদিনের কথা । একটি গুহার মধ্যে ধুনি জ্বালাইয়া শ্রীম। 
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ও গৌরী-মা ছুইজনে যখন আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন তখন 
অকম্মাৎ কোথা হইতে ছুইটি বিষধর সর্প তাহাঁদিগের সম্মুখে আসিয়া 
উপস্থিত হইল । সর্প দর্শন করিয়া গ্রীমা ভীতম্বরে বলিয়া উঠিলেন £ 
*৪ গৌরীদাসী, কি হবে গো, ছুটো সাপ যে।” শৌরী-মা শাস্তভাবে 
বলিলেন £ প্ব্রক্ষময়ীকে দর্শন করতে এসেছে ওরা । কিছু ভয় 
নেই মা, প্রসাদ পেয়ে এক্ষুণি চলে যাবে |” এই কথা বলিরা৷ গৌরী-মা 

গুহার এক পার্খে রক্ষিত দামোদরের কিছু প্রসাদ ছিল তাহ! সর্প-ছুইটির 
সম্মুখে ঢালিয়া দ্রিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সর্প-ছুইটি নিঃশেষে এ 
প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে কোথায় অদৃশ্য হইয়৷ গেল। শ্রীমা সেই 
বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন £ “কি-পর্বনাশ ! তুমি সাপ নিয়ে 
কি করে থাক এখানে?” গৌরী-মা হাসিয়া অস্থির । সবভয়হর৷ 
বিশ্বরূপিণী প্রীমার সর্পভয় দেখিয়া গৌরী-মা একদিকে যেমন বিস্মিতা 
হইলেন, অন্যদিকে তেমনি শ্রীমার মত্যলীলায় জীবনকর্মের কথা 
ভাবিয়া পুলকিত হইলেন । বিশ্বপ্রকৃতি মহামায়ার খেলা সত্যই 

রহস্যময় ! 
 গৌরী-মার প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা এখানে বলি। একদিন 

গৌরী-ম বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ্ গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র কালিপদ- 
বাবুকে বলিয়াছিলেন £ “চল কালি, আসল কালীর কাছে তোমাকে 
নিয়ে যাব আজ ।” তখনও কালিবাবু বুঝিতে পারেন নাই যে, সেই 
আসল কালী কে ও কোথায়? গৌরী-ম! তাহাকে সঙ্গে লইয়া 

শ্রীমীর নিকট উপস্থিত হইয়। বলিয়াছিলেন £ “মা, তোমার এই 
ছেলেকে এনেছি, একে কৃপা কর।” কালিপদবাবুকে দেখিয়া গ্রীমা 
বুঝিতে পারিলেন যে, সে লক্ষণযুক্ত চিহ্িত সন্তান । শ্ত্রীম! সেইদিনই 
তাহাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া রূপা করিলেন। কালিপদব'বু জগজ্জননী 
শ্রীমার অপার ন্েহ-আশীবাঁদ লাভ করিয়া জীবনে ধন্য হইয়াছিলেন । 

আর একবারের একটি ঘটনা । গড়পারের শীতঙ্সামাতার এক 

পুজীরী-্রান্মণ গৌরী-মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন । একদিন 
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ব্রাহ্মণ গৌরী-মাকে বলিলেন £ “মাগো, বুন্দাবনধামে গিয়ে ব্রজেশ্বরী 
রাধারাণীকে দর্শন করার অত্যন্ত আজ্ষাখ! হয়েছে । তোমার সঙ্গে 

একবার গিয়ে দেখবো 1” ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া- 
ছিলেন গৌরী-মা । তিনি ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া একদিন শ্রীমার নিকট 
উপস্থিত হইলেন এবং পুজারী-ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া বলিলেন 
“একে ভাল করে দেখ, স্বাভীষ্ট দেখতে পাবে ।” প্রথমে সন্দিগ্ধ 
চিত্ত লইয়া ব্রাহ্মণ শ্রীসারদাদেবীকে প্রণাম করিলেন এবং প্রণাম 
করিয়াই বিশ্ময়বিহবলদৃষ্টিতে শ্রীমীকে বারবার দর্শন করিতে লাগিলেন । 
ব্রাহ্মণের তখন কিছুটা চৈতন্যের উদয় হইয়াছে । তিনি শ্রীমার 

চরণ বন্দনা করিয়া বলিতে লাগিলেন__ 

বন্দে রাধাং আনন্দরূপিণীম্, 
রাধাং আনন্দরূপিণীম্, রাধাং আনন্দরূপিণীম্।” 

পৃজারী-ব্রাহ্মণের ছুই চক্ষে তখন অবিরল ধারায় অশ্রু বহিতে 
লাগিল । গৌরী-ম! ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া বিম্মিত হইলেন এবং 

মহাশক্তিরূপিণী শ্রীমারই যে অশেষ করুণায় ব্রাহ্মণ পবিত্র ও ভাবমুগ্ধ 
হইয়া ধন্য হইয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন । গৌরী-মাঁর 
অন্তরের একাস্ত বাসনাই ছিল যে, আনন্দময়ীর নিকট ত্রাক্মণকে 
লইয়া গেলে শ্রীমা তাহাকে কৃপা করিয়া পরমানন্দ দান করিবেন । 
গৌরী-মার বাসন! অন্তর্ধামিনী শ্রীমা পূর্ণ করিয়াছিলেন । 

গৌরী-মার জীবনে এই ধরনের কত ঘটনাই না ঘটিয়াছে এবং 
শ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি তাহার অন্তরের অচল! ভক্তি ও বিশ্বাস 
জীবনের সকল চেষ্টায় ও কর্মে তাহাকে সাফল্য আনিয়া দিয়াছে । 

গৌরী-মার জীবন অধ্যাত্ব-উপলন্ধির অম্লান আলোকে উদ্ভাসিত ছিল 
এবং সেই উপলার্ধর অমৃত-আশীবাদ তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহার 

জীবনের দিব্যদিশারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্জদেব ও ভগবতী শ্রসারদাদেবীর 

কল্যাণ-ইচ্ছায়। ভারতের অধ্যাত্সাধনার ইতিহাসে গৌরী-মাঁর 
ত্যাগদীপ্ত জীবনের কাহিনী ত্রিকালসাক্ষী হইয়া লিখিত থাকিবে । 
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॥ শ্রীমা সারদা ও যোগীন-মা ॥ 

শ্রীসারদাদেবীর পুণ্যস্থৃতির সহিত যোগীন-মার দিব্যজীবনকাহিনীও 
জড়িত রহিয়াছে । শ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগীন-ম! সন্বন্ধে বলিয়াছিলেন £ 

«“যোগীন সামান্যা রমণী নহে । সহআদলপদ্ধের কুঁড়ি, সত্বর শুকায় 
না, ধীরে ধীরে মুকুলিত হইয়া দিকে দিকে সৌরভ বিস্তার করে।” 

শ্রীরামকুষ্ণদেবের সেই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে যোগ্গীন-মার জীবনে 
পূর্ণ হইয়াছিল । 

স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমাতা- 
ঠাকুরাণীর শুভাবিভাবের ফলে ভারতবর্ষে বহু গাগা, মৈত্রেয়ী ও 
আরও উচ্চতর ভাবাপনা নারীকুলের অভ্যুদয় হইবে। স্বামীজী 
যোগীন-মার সন্বন্ধেও বলিয়াছেন যে, যোৌগীন-মা প্রভৃতি দ্বারা 

রীপ্রীঠাকুরের অনন্ত ভাবরাশি সকল নারীজাতির মধ্যে প্রসারিত 
হইবে । গোপাল-মা, যোগীন-ম! প্রভৃতি সেই মহীয়সী নারীজাতিরই 
প্রতিমৃতি । শ্রীসারদাদেবী যোগীন-মাকেও অত্যন্ত ন্েহ করিতেন। 
শ্রীমা যোগীন-মাকে “মেয়ে যোগেন' বলিয়া সন্বোধন করিতেন । 

শ্রীমা বলিতেন £ “যোগেন আমার জয়া, আমার সেবিকা বান্ধবী, 
আমার চিরসঙ্গিনী” এবং “মেয়েদের মধ্যে যোগেন জ্ঞানী ।৮ 

দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পর ধীরে ধীরে শ্রীমা ও যোগেন-মার মধ্যে 

বেশ 'একটি ্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল দেখিয়া সকলে 
বিস্মিত হইয়াছিলেন । উভয়ের মধ্যে একজন ছিলেন যেন দিব্যকায়া 

এবং অপরজন ছিলেন অন্ুসারিণী ছায়া । শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে লাভ 
করিয়া যোগীন-মা আপনার জীবনকে দিব্ভাবে গঠন*করিতে সক্ষম 

হইয়াছিলেন। শ্রীমা যোগীন-মার সহিত প্রায় সকল সময়ে সকল 
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বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করিতেন । যোগীন-ম। স্ত্রীমার কেশ 

বন্ধন করিয়া দিতেন এবং শ্রীমা তাহা এমনই পছন্দ করিতেন যে, 
চারি দিন অতীত হইলেও এঁ কেশবন্ধন তিনি খুলিতেন না, বলিতেন ঃ 
“ও যোগেনের বাঁধা চুল, সে আস্লে সেইদিন খুলব 1” 

যোগীন-মা শ্রীসীরদাদেবী-সম্বন্ধে বু কথাই পরবর্তী জীবনে 
সকলের নিকট বলিতেন । যেমন যোগীন-মার নিকট হইতে জানিতে 

পরি ঃ “একবার শ্রীমা জয়রামবাটা যাচ্ছেন । তার নৌকাখানি অদৃশ্য 
না হওয়! পর্যস্ত আমি গঙ্গাতীকে, দাড়িয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেই নৌকার 
পানে তাকিয়ে থাকলাম । তারপর ধীরে ধীরে শ্রীমার নৌকা অদৃশ্য 
হয়ে গেল । তখন শ্রীমাকে দেখতে না পেয়ে বুকের ভেতর আটুপাটু 
করতে লাগল । নহবতে ফিরে গিয়ে শ্রীমার বিরহে উচ্চৈঃম্বরে 

কাদতে লাগলাম । শ্রীশ্রীঠাকুর ঠিক সেই সময় এ পথ দিয়ে পঞ্চবটা 
থেকে নিজের ঘরে ফিরছিলেন । তিনি আমায় দেখে একটু চিত্তিত 
হলেন এবং নিজের ঘরে ফিরেই আমায় ডেকে পাঠালেন ও 
স্লেহভরে বল্লেন, “ও চলে যেতে তোমার খুব ছুঃখ হয়েছে বুঝি ? 
এই কথা বলে শ্রীশ্রীঠাকুর ভার সাঁধন-জীবনের বহু ঘটনা বলতে 
বলতে আমায় সাম্তবনা দিতে লাগলেন । তারপর কিছুদিন পরে 

শ্রীমা যখন আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন তখন শ্রীশ্রীঠাকুর এ 
ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীমাকে বলেছিলেন, “সেই যে ডাগর ডাগর চোখ 
মেয়েটি তোমার কাছে আসে, সে তোমাকে খুব ভালবাসে । তুমি 
যাবার দিন নহবতে বসে কাঁদছিল ।' শ্রীমা শুনে বলেছিলেন, ছা, 
আমি তাকে বেশ ভালভাবেই জানি । তার নাম যোঁগেন 1”? 

যোগীন-মা সামান্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন । পরে 
শ্রীত্রীঠাকুরের নির্দেশে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও চৈতন্যা- 
চরিতামৃতাদিও নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । যোগীন-মার 

স্মৃতিশক্তিও বেশ প্রথর ছিল। ভগিনী নিবেদিতা যোগীন-মার নিকট 

হইতে যে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাহার 
১৭ 
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স্বীকার করিয়াছেন । যোগীন-মার জীবনে প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য 

ছিল যে, দীন-ছুঃখীদের প্রতি তাহার গভীর সহানুভূতি ছিল । তাহার 

নিকট আসিয়া কেহ রিক্তহস্তে কোনদিন ফিরিয়া বাইত না। তাহা 
ছাঁড়া তাহার মধ্যে ছিল একনিষ্ঠ সেবার ভাব । কোন আর্ত ও পীড়িত 
যোগীন-মার নিকট উপস্থিত হইলে নিঃসক্কোচ মন লইয়া তিনি তাহার 
সেবা করিতেন এবং ভাবিতেন, জীবন্ত নারায়ণের তিনি সেবা 

করিতেছেন । সকল প্রাণীতে নারায়ণবুদ্ধিতে সেবার ভাব ও আদর্শ 
লাভ করিয়াছিলেন যোগীন-মা তাহার জীবনপথের দিশারী ভগবান 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে এবং যোগীন-মা তাহা চিরদিনই 
শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বীকার করিতেন । 

গ্রীরামকুষ্ষদেবের লীলাসংবরণের পরে যোগীন-মা বৃন্দাবনধামে 

গমন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনধামে শ্রীমা ও যোগীন-মা ছুইজনে 

শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনজনিত শোকে মাঝে মাঝে ক্রন্দন করিতেন । 
অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দান করিয়া সাস্থবনা 
দিয়াছিলেন সেই কথা আমরা বলিয়াছি! একদিকে গৌরী-মা ও 

অপরদিকে যোশীন-ম। ছইজনেই বৃন্দাবনে কঠোর তপস্তা। করিয়া- 
ছিলেন। যোগীন-মার তপস্তা৷ দেখিয়া শ্রীমা বলিয়াছিলেন £ “যোগেন 

খুব তপস্থিনী। এখনও কত ব্রত উপবাস করে ।” 

শোন! যায়, একবার যোগীন-মার মনে নাকি শ্রীমা-সন্বন্ধে 
সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, সংসারের কাজেই নাকি শ্রীমার বেশী 
আসক্তি । যোগীন-মা মনে করিয়াছিলে £ “ঠাকুরকে দেখছি এমন 
ত্যাগী, কিন্ত শ্রীমাকে দেখছি ঘোর সংসারী ।” যাহাহউক করুণাময় 
শ্রীশ্রীঠাকুর যোগীন-মাকে দর্শন দিয়া তাহার মনের সেই মিথ্যা 
সংশয় দূর করিয়াছিলেন। ঘটনাটি হইল এই যে, একদিন গঙ্গাতীরে 
যোগীন-মা বসিয়া আছেন, এমন সময়ে অকম্মাৎ তিনি দর্শন করিলেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়া তাহাকে যেন বলিতেছেন £ “দেখ, দেখ, 
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গঙ্গায় কি ভেসে যাচ্ছে ।” যোগীন-মা দেখিলেন, এক সগ্যোজাত 
নাড়ীনালবেষ্টিত রক্তাক্ত শিশু গঙ্গার জলজ্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। 
শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন ঃ “গঙ্গা কি কখন অপবিত্র হয়? ওকেও 
(শ্রীমাকেও ) তেমনি ভাববে । ওকে আর একে (নিজের দেহকে 
দেখাইয়া ) অভিন্ন জানবে ।” যোগীন-মা বিস্মিত হইলেন ও বুঝিতে 
পারিলেন যে, অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার মনের সংশয় জানিতে 
পারিয়া তাহাকে চিরদিনের জন্য সংশয়মুক্ত করিলেন । যোগীন-ম' 
অনুতপ্ত হৃদয়ে শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইয়া কাদিতে লাগিলেন 
এবং আন্রপুর্ক সকল কথ! শ্রীমার নিকট বাক্ত করিলেন । শ্রীমা 
শুনিয়া যোগীন-মাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন £ “তুমি ভাগাবতী । 
ঠাকুর তোমার সংশয় দূর করেছেন, চিন্তা কি।” সংশয় সাধারণত 
অনিষ্টকর হইলেও সংশয়ই আবার য্থার্থ সত্যের আবিষ্কার করিয়। 
মনকে সন্দেহমুক্ত করে। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন ঃ “বাকুল 
হয়ো না গো। মরণকালে তোমার সহত্র্দলপন্প বিকশিত হয়ে 

তোমায় পরমন্জান দান করবে ।” ঘটিয়াছিল তাহাই । জীবনের 
শেষমুহুর্ত উপস্থিত হইলে যোগীন-মা গভীর ধ্যানে মগ্র হইয়া মনকে 
ইঞ্টে লয় করিয়াছিলেন এবং যোগীন-মার নশ্বর-দেহ ধুলিমলিন পৃথিবী 

হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে শ্রীমা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। 
শ্রীমা তখন চিন্তা করিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর যোগীন-মা সম্বন্ধে 
বলিয়াছিলেন £ “ও কুঁড়ি, ফুল নয় যে একটুতেই ফুটে যাবে । ও 
যে সহশ্রদলপন্প ! ধীরে ধীরে ফুটবে ।” শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যবাণী 
যোগীন-মার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল । মাফিণ মহিলা 
দেবমাতা যোগীন-মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়। লিখিয়াছেন £ 

«এইরূপ অধ্যাত্ম জীবন এক একটি সরোবর তুলা । প্রচণ্ড ভাক্কর 

তাহার প্রখর রশ্মিপ্রভাবে সরোবরের বারি শোষণ করিতে 

পারে, কিন্ত সেই বারি পুনরায় ধরাপৃষ্ঠে বন্ধিত হইয়া পৃথিবীকে 
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শীতল, সিগ্ধ ও শস্তশ্যামল করে । কালের কঠিন স্পর্শে এইরূপ 

অধ্যাত্ম জীবন লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে পারে, কিন্ত তাহাদিগের 

জীবনের সার্থকতা আলোকস্তস্তরূণে পথভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন 

করিয়া জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সন্ধান দিয়া থাঁকে।” সত্যই 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর কৃপাপ্রাপ্ত স্েহধন্তা। 

যোগীন-ম। বিশ্বসমাজে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয় হইয়া থাকিবেন। 
অবতারের সঙ্গে ধাহারা পূবে পুরে আসিয়াছেন এবং ধাহারা পরে 
আসিবেন ও অবতারলীলাকে সার্থক করিয়া তুলিবেন তাহারা বিশ্বের 
প্রতিটি মন্থষ্ের নিকট নমস্ত। তাহাদিগের জীবনের কর্ম ও 

জীবনচরিত্রের মহিমা অবতারলীলার সহিত যুক্ত হইয়া সংসারতাপতপ্ত 
মানুষকে শাস্তি ও সাস্তবন! দিবে । 
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॥ শ্রীমা সারদা! ও গোলাপ-মা ॥ 

শ্রীরামকৃষ্চভক্তসমাজে গোলাপ-মার নামও শ্রদ্ধার সহিত 
স্মরণযোগ্য । গোলাপ-ম। শ্রীরামকষ্ণসম্তান ও ভক্তগণের জননী- 

স্থানীয়া ছিলেন। নিয়তির ,নিষ্ঠুর আঘাতে স্বামী, কন্যা ও পুত্র 
যখন একে একে পৃথিবী হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছিল ঠিক 
সেই সময়ে যোগীন-মা বেদনাহত দেহ-মন লইয়। দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন । যোগীন- 

মাই গোলাপ-মাকে শ্রীরামকৃষ্ণজদেব-সমীপে লইয়া গিয়াছিলেন, 
কেননা যোগীন-মা জানিতেন যে, সেই নিদারুণ শোকে গোলাপ-মাঁকে 

সাম্ত্বনা দিতে পারেন একমাত্র পরমশান্তিনিকেতন লীলাময় 

শ্রীরামকৃষ্জদেবই এবং সেইজন্য একদিন তিনি যোগীন-মাকে সঙ্গে 

লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন । শ্রারামকৃষ্ণদেবের পদপ্রান্তে 
উপনীত হইয়া গোলাপ-ম। জীবনে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

গোলাপ-ম৷ অভূতপূব এক ভালবাসার আকরণে পড়িয়। প্রতিদিন 

দক্ষিণেশ্বরতীর্ঘে শ্রীরামকৃঞ্ণদেব-সমীপে যাতায়াত করিতে লাগিলেন । 

একদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া গোলাপ-ম! শুনিতে পাইলেন যে, 
শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার বন্ধু শ্রীরাম মল্লিকের ভ্রাতুদ্পুত্রের মৃত্যুর কথা উল্লেখ 
করিয়া বলিতেছেন ? “জন্ম-মৃত্যু এসব ভেলকির মত; এই আছে, 
এই নাই। ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য । তার উপর কি করে 

ভক্তি হয়, তাকে কেমন করে লাভ কর! যায়, এখন এই চেষ্টাই কর, 
শোক করে কি হবে ?” শ্রীরামকৃষ্দেবের মুখে একথা শুনিয়া পুত্র ও 
্বামী-শোকাতুরা গোলাপ-মা হৃদয়ে কিছুটা সামনা লাভ করিয়! 

ভাবিলেন, সতাই তো সংসারে কোন-কিছুই নিত্য ও সত্য নয় । ভাই, 



২৬২ বিশ্বরূপিণী মা সারদা 

বন্ধু। আত্মীয়-স্বজন সকলেই অনিত্য-আজ আছে, কাল নাই। 
গোলাপ-মা মনে মনে বলিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ঠিক কথাই বলিয়াছেন । 

দক্ষিণেশ্বর যাইতে যাইতে শ্রীমার সহিত গোলাপ-মার ক্রমশ 
পরিচয় হইল এবং শ্রীমার অফুরন্ত ন্নেহ-করুণায় তিনি মুগ্ধ হইয়। 
পড়িলেন। একদিন গোঁলাপ-মার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে 
বলিয়াছিলেন ঃ “তুমি ওকে ( গোলাপ-মাকে ) খুব পেট ভরে খেতে 

দেবে । পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে । তুমি এই ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে 
যত্ব করো । এ বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবে ।” শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের 
আদেশ পালন করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শ্রীমা 
নিজের কন্যার ম্যায় গোলাপ-মাকে স্সেই করিয়া আপনার নিকটেই 
রাখিয়াছিলেন। শ্রীমা গোলাপ-মার প্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন : 
“গোলাপ আমার বিজয়া। আমার জীবনে যা-সব হয়েছে, এই 
গোলাপ সব জানে।” গোলাপ-মাও শ্রীমাকে অন্তরের সহিত 
ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। তাহাছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুরও শ্রীমা-সম্বন্ধে অনেক 
সময়ে গৌলাপ-মাকে বলিতেন এবং গোলাপ-ম1 শুনিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ 
ও পুলকিত হইতেন। একবার শ্রীশ্রীঠাকুর গোলাপ-মাকে শ্রীমার 
সম্পর্কে বলিয়াছিলেন £ “ও সারদা, সরম্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে । 

রূপ থাকলে পাছে ওর রূপ অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ 
হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে ।” গোলাপ-ম শ্রীশ্রীঠাকুরের 
এ কথা ও ইঙ্গিত জীবনের শেষদিন পর্যস্ত মনে রাখিয়াছিলেন এবং 

শ্রীম। যে জ্ঞানদায়িনী সাক্ষাৎ দেবী সরন্বতী তাহা তিনি মর্মে মর্মে 

উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 
তাহাছাড়া বিশাল সমুদ্রের বুকে জাহাজ যেমন ঞ্ুবতারার দিকে 

কম্পাসের কাটা স্থির রাখিয়। দ্রিকনির্ণয় করে তেমনি গোলাপ-ম৷ 

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা সারদার জীবনাদর্শকে লক্ষ্য করিয়া আপনার 
জীবন গঠন এবং জীবনের সকল চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রণ করিতেন । 

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্থুখের সময় শ্যামপুকুর ও কাশীপুরের নাটীতে শ্রীম! 
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যখন তাহার সেবা-শুজ্ৰষ! করিতেন, গোলাপ-মাও ছায়ার মত পারে 
থাকিয়া দিবারাত্র শ্রীমাকে সকল কর্মে সাহাযা করিতেন । তাহাছাড়। 
গোলাপ-মার চরিত্রের একটি শ্রেষ্ঠ ৭ ছিল যে, তিনি নিজের সকল- 
কিছু ক্রটা-বিচ্যুতির কথা যুক্তকণ্ে শ্রীমার নিকট তো বটেই, পরন্ত 
সকলের নিকটই স্বীকার করিতেন । তাহাছাঁড়া গোলাপ-মা ছিলেন 

স্পষ্টবক্তা ও সত্যবাদী । শ্রীমা তাহার সত্যবাদিতার জন্য কখনও 
কখনও বলিতেন £ “ও গোলাপ, ও কি হচ্ছে তোমার ? “অপ্রিয় বচন 
সত্য কদাপি না কয় 1” আরার কখনও কখনও বা শ্রীমা বলিতেন £ 

«গোলাপের সত্যকথা বলতে গিয়ে চক্ষুলজ্জ। ভেঙ্গে গেছে ।” তবে 

স্পষ্টবাদিতা ও সত্যবাঁদিতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে অনেকের নিকট 

গোলাপ-মা অপ্রিয়ভাজনও হইতেন । কিন্তু তথাপি সতাই কলির 

তপস্তা মনে করিয়া গোলাপ-ম! জীবনের সকল মুহুর্তে সকল কর্ম সত্য 
ও আচারনিষ্ঠ হইয়। সম্পাদন করিতেন । 

জয়রামবাঁটিতে গোলাপ-মা কিছুদিনের জন্য শ্রীমার সহিত 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন । বৃন্দাবনধাম, পুরী, কোঠার, কৈলোয়ার, 

কাশী ও রামেশ্বরম্ প্রভৃতি স্থানে ও তীর্ঘে পরিভ্রমণকালে গোলাপ-ম! 
শ্রীমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন ৷ বেলুড়ে, বাঁগবাজারে এবং কলিকাতাঁয়ও 
শ্রীমার সহচারিণীরূপে গোলাপ-ম। থাকিতেন। একবার জনৈক ভক্ত 
অবিবেচক-রূপে আবদার করিয়! শ্রীমাকে একটি ঘরের মধ্যে আসনে 
বসাইয়া ধৃপ-ধুনাদি-সহকারে পূজা ও স্তবপাঠ করিতেছিলেন । 
ধৃপ-ধুন'র ধুঁয়ায় ঘরটি অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। এদিকে শ্রীমার 
সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হইয়া শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু 
সঙ্কোচে ও ভক্তের আবদারের জন্য তিনি কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন 
না। এরূপ সময়ে গোলাপ-মা কাগুজ্ঞানহীন ভাবপ্রবণ ভক্তের 

অদ্ভুত কর্ম দেখিয়া দৃঢ়ন্বরে বলিলেন £ “তোমরা কি কাঠ-পাথরের 
ঠাকুর পেয়েছ গা? গোলাপ-মার তীব্র অথচ ন্েহপূর্ণ তিরস্কারে 
ভক্তের চেতন! হইয়াছিল ও জগজ্জননী শ্রীমাকে অকারণে কষ্ট দিতেছেন 
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বুঝিতে পারিয়৷ তিনি লজ্জায় ও ছুঃখে পরে গোলাপ-মার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন । যাহা হউক সেই সময় হইতে শ্রীমা কোথাও 
গমন করিলে গোঁলাপ-মাকে সঙ্গে না লইয়া যাইতেন না । শ্রীম। 
এ প্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেনঃ “গোলাপ না গেলে কি আমি 

যেতে পারি? গোলাপ সঙ্গে থাকলে আমার ভরসা 1” তাহাছাড়া 

শ্রীমা অকপটে সকল কথাই গোলাপ-মাকে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। 
গোলাঁপ-মার সহিত শ্রামার যে কেবলই মায়িক সম্বন্ধ ছিল তাহা 
নহে, অধ্যাত্মজীবনের পথেও গোলাপ-মা ছিলেন তাহার সঙ্গিনী । 

গোলাপ-ম। সম্বন্ধে একবার শ্রীমা বলিয়াছিলেন ; “এই গোলাপ, 
যোগেন (যোগীন-ম। ) কত ধ্যান-জপ করেছে ! গোলাপ জপে সিদ্ধ। 

যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার ।” শ্রীমার এই কথাগুলি সত্যই 
রহস্তপূর্ণ। যাহাহউক গোলাপ-মার জীবন ছিল তপস্তাময় অথচ 
কর্মচঞ্চল এবং তাঁহার সকল কর্ম সম্পন্ন করার মধ্যেও বেশ একটি 
ওজনবোধ ও সংযমের ভাঁব ছিল। তাহাছাড়া প্রতিদিন ঠাকুর-ঘরে 
গম্ম করিয়া! শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমাকে প্রণাম কবিয়া তবে গোলাপ-মা 
তাহার জীবনের দৈনন্দিন কর্ম করিতেন । 

সকলের প্রতি শ্রীসারদাদেবীর শিক্ষাই ছিল £ “অপচয় করতে 
নেই, অপচয়ে মা লক্ষী কুপিতা হন।” এই উপদেশ গোঁলাঁপ-ম৷ 
জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। তিনি নিজেও অপচয় ও 

বিশৃঙ্খলা পছন্দ করিতেন না এবং অন্য কাহাকেও উহা! করিতে 
দিতেন না। তাহাছাড়া মুক্তহস্তে দান করিতে পারিলেই গোলাপ-ম৷ 
হৃদয়ে শাস্তি অনুভব করিতেন । দীন-ছুঃখী ও অভাবী সকলেই 
জানিত যে, গোলাপ-মার নিকট উপস্থিত হইলে কিছু না লইয়া 
তাহারা ফিরিবে না। সত্যই গোলাপ-মা কাহাকেও রিক্তহস্তে 

কোনদিন ফিরাইতেন না। এই ধরনের একটি অনাথিনী পাগলিনী 
গোলাপ-মার নিকট প্রায়ই আসিত। সে আসিয়া ডাকিত £ 
“গোলাপের মা, আমি এসেছি ।৮ ছৃঃখিনী পাগলিনীর যাওয়া- 
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আসারও কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। সুতরাং দিবাভাগে কিংবা 

রাত্রে ধখনই পাগলিনী আসিয়া উপস্থিত হইত তখনই গোলাপ-মা 
বলিতেন £ “আহা, পাঁগল অনাথ, দোরে দোরে মেগে খায় ; সময় 
হোক অসময় হোক, এলে একমুঠা দিতে হয়।” সেইজন্য সম্মুখে 
যাহ! থাঁকিত-_চাউল, কাপড় অথব৷ টাকা-পয়সা, পাগলিনী আসিয়। 
উপস্থিত হইলে গোলাপ-ম! তাহাই তাহাকে দিতেন এবং ভিক্ষা 
পাইয়া সে আনন্দে অধীর হইয়া চলিয়া যাইত। এমনি ছিল 
গোলাপ-মার সকলের প্রতি দরদী-মনের পরিচয় । এমনও দেখা 

গিয়াছে যে, অপরের অভাব-দৈন্য দূর করিতে গিয়া গোলাপ-মা 
আপনার সকল-কিছু বিতরণ করিয়া দিতেন। দরিদ্র প্রতিবেশীর 

চিকিৎসার জন্য আপনিই ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়। চিকিৎসা করাইতেন 

ও রোগীর সেবা-শুশ্রাঘ৷ করিতেন । শ্রীমা গোলাঁপ-মার এই উদার 

স্বভাব ও পরহিতে দানের কথা জানিতেন এবং মেইজন্ট তা গৰব্রতী 

গোলাপ-মাঁকে তিনি কন্যা-নিবিশেষে নেহ করিতেন | 

একবার শ্রীমা তাহার আহারের সময় একজন সেবককে কিছু 

ডাঁটা-চচ্চড়ি আনিয়া দিতে বলিলেন । গ্রামার আদেশে সেবক ডাটা- 

চচ্চড়ি আনয়ন করিয়৷ শ্রীমাকে দিল । শ্রামার আহার প্রায় শেষ 

হইয়া! আসিয়াছে এরূপ সময়ে গোলাপ-মা আসিয়া উপস্থিত এবং 

একটু রাগন্বরে শ্রীমাকে বলিলেন £ “শুত্রের হাতের সক্ডি জিনিষ 

খাচ্ছ কি করে মা?” শ্রামা হাসিয়া বলিলেন £ “বল কি গে!লাপ, 

ভক্তের আবার কি জাত আছে?” শ্রীমা এমনই ন্নেহপুর্ণভাঁবে 

কথাগুলি বলিলেন যে, তাহা! শুনিয়া গোলাপ-মা লজ্জায় অধোমুখ 

হইয়া শ্রীমার মুখের প্রসাদী ডাটা চাহিয়া লইয়। নিজের খুখে 

দিলেন ও নীরবে সেই স্থান তাগ করিলেন। সত্যই সেইদিন হইতে 

গোলাপ-মার হৃদয় হইতে শুটি-অশুচির ভেদদ্ান দূরীভূত হইয়াছিল । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা এখানে মনে পড়ে। 

একবার শ্ত্রীমা অসুস্থ হইলে তাহার ব্যবহ্ৃত পায়খানার পাত্র 
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গোলাপ-মা সহস্তে পরিষ্কার করিয়া তবে ঠাকুর-ঘরের কীর্ধ করিতে 
বাঁইতেন । ইহা লক্ষ্য করিয়া নলিনী-দিদি একদিন শ্রীমার নিকট 

অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন £ “গোলাপ-দিদি পায়খানা সাফ করে 

এসে আবার কাপড় ছেড়েই ঠাকুরের ফল ছাড়াতে গেল। আমি 
বলেছিলাম, “ও কি গোলাপ-দিদি গঙ্গায় ডুব দিয়ে এস" । তখন 
গোলাপ-দিদি বলেছিলেন, “তোর ইচ্ছা হয় তুই যা না” গোলাপ- 
মার বিরুদ্ধে নলিনী-দিদির অভিযোগ শুনিয়। প্রসন্নময়ী শ্রীমা হাঁসিতে 
হাসিতে বলিয়াছিলেন £ «গোলাপের মন কত শুদ্ধ; কত উঁচু মন! 
তাই ওর অত শুচি-অশুচি বিচার নেই”_-অত শুচিবাই-টাইয়ের সে ধার 
ধারে না। ওর এই শেষজন্ম। তোদের অমন মন হতে আলাদা 
দেহ দরকার ।” নলিনী-দিদি আপনার তুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত 
হইয়াছিলেন এবং শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া ধীরপদক্ষেপে সেই স্থান 
তাগ করিয়াছিলেন । 

শ্রীরামকঞ্ণজদেব প্রায়ই সাধক রামপ্রসাঁদরচিত এই গানটি 

গাহিতেন_ 
আয় মন বেড়াতে যাঁবি। 

কালী-কল্পতরুমূলে রে মন, 
চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥ 

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, 
তার, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি। 

ওরে, বিবেক নামে তারি বেটা 

তত্বকথ। তায় শুধাবি ॥ 

শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্যঘরে কবে শুবি। 

( যখন) ছুই সতীনে পিরীত হবে তবে শ্যাম! মাকে পাবি ॥ 

_ প্রভৃতি 
গোলাপ-মা শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে গানটি শুনিয়। মুগ্ধ হইয়াছিলেন 

এবং এ গানের আদর্শ নিজের জীবনে সার্থক করিয়া তুলিতে সর্বদ! 
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চেষ্টা করিতেন । বলিতে কি, শ্রীরামকৃষ্দেবের কৃপায় গোলাপ-মা 

শুচি-অশুচির পারে উপনীত হইয়া জীবনে চিরপবিত্র হইয়াছিলেন । 
পরশমণির স্পর্শে গোলাপ-মার মনের মধা হইতে সকল সঙ্ীর্ণতা, 

সকল ভেদজ্ঞান ও আপন-পর ভাব চিরদিনের জন্য তিরোহিত 
হইয়াছিল । শ্রীমাও একদিন গোলাঁপ-মার সেই শুদ্ধ ও নির্মল 

স্কারের প্রসঙ্গে একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন 2 “দশজনের নুবিধ! 

হলে ও তারা যে শাস্তি পেলে ওতে গোলাপের মঙ্গল হবে, তাদের 

শান্তিতে এরও শাস্তি হবে; অনেক সাধন-তপস্তা থাকলে তবে 

এজন্মে মনটি শুদ্ধ হয়।” সত্যই একজন্মে মনকে পরিশুদ্ধ করিতে হইলে 

ত্যাগ-তপস্তা এবং সাধন-ভজনের প্রয়োজন । করুণা ময়ী শ্রীমা তাহা! 

জাঁনিতেন বলিয়াই গোলাপ-মার শুদ্ধচিত্তের জন্য অত্যন্ত প্রসন্ন 

হইয়াছিলেন ৷ একজন্মে মন শুদ্ধ হয় না, কিন্ত শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানের 

কৃপা হইলে একজন্সেই চিত্ত নির্মল হইয়া শুদ্ধমনের গোচর ঈশ্বরের 

দর্শন লাভ হয়। ঈশ্বর দর্শন হইলে জীবনের সকল সমন্তার সমাধান 

হয়। গোলাপ-মা ও শ্রারামকৃষ্ণ-সারদার অন্যান্য সঙ্গী ও সন্তানরা 

শ্রীভগবানের সানিধা ও করুণালাভ করিয়া জীবনসিদ্ধি লাভ 

করিয়াছিলেন । 
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॥ শ্রীমা সারদা ও অঘোরমণি দেবী ॥ 

স্রীরামকৃষ্ণজদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্তসাধিকা ছিলেন অঘোরমণি 
দেবী। তিনি শ্বশুরকুলের গুরুদেবের নিকট গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত 

ছিলেন । এই মহীয়সী ভক্ত-রমণী সকলের নিকট “গোপালের-মা” নামে 
পরিচিতা ছিলেন । 

অঘোরমণি দেবী যখন কামারহাটীগ্রামে শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দত্ত 

মহাশয়ের বাটাতে ছিলেন তখন দত্ত-গৃহিণীর সহিত তাহার গভীর 

প্রীতি ও অস্তরঙ্গতা হইয়াছিল | ভাগ্যবতী দত্তগৃহিণী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 

প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন অঘোরমণি 
দেবী লোকমুখে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরের পূজারী শ্রীরামকৃ্ণদেবের 
সাধনা, আধ্যাত্মিকতা ও দিব্যা ন্ুভূতির কথ শুনিতে পাইলেন। তিনি 
শুনিলেন যে, শক্তিপূজারী একজন ভগবান-পাগল, সর্বদা “মা মা" 
করেন ও ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন। অঘোরমণি এই অদ্ভুত 

পুজারীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন এবং দত্তগৃহিণী ও অপর 
একটি রমণীকে সঙ্গে লইয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। 
দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে শ্রীরামকৃষ্কদেব তাহাদিগকে সাদরে 
আপনার ঘরে বসাইলেন এবং তাহাদিগের শ্রদ্ধাচিত্ত ও ভক্তিভাব 
দেখিয়। বিশেষ আনন্দিত হইলেন । তাহার পর বহুক্ষণ ভগবদ্প্রসঙ্গ 
করিয়৷ শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাদের কতকগুলি ভজনগান শুনাইলেন। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব, আচরণ, গান ও অম্ৃতময় উপদেশ শুনিয়া 
অঘোরমণি দেবী মনে মনে চিস্তা করিলেন, লোকে বলে ইনি পাগল, 

কিন্ত ইহার পাগলামী তো দেখিতেছি ঈশ্বরের জন্য |" ঈশ্বরজানিত 
এই মহাপুরুষ । যাহাহউক সেইদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবেকে দর্শন করিয়া 
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অঘোঁরমণি দেবী অত্যন্ত বিশ্মিত ও আনন্দিত হইলেন । দত্তগৃহিণী 
প্রীরামকৃষ্ণদেবকে একদিন কামারহাঁটার ঠাকুরবাড়ীতে যাইবার জন্য 

আমন্ত্রণ করিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও সেই আমন্ত্রণ আনন্দে গ্রহণ 
করিলেন । 

কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কামারহাটীতে যাইবার জন্য ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন এবং কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে লইয়া তিনি কামারহাটা 
গমন করিলেন । সেখানে অঘোরমণি দেবী-পুজিত শ্রীগোপাল-বি গ্রহ 

দর্শন করিয়া ভাবে আত্মহারা হইয়া কীর্তনানন্দে নৃতা করিতে 

লাগিলেন । শ্রীরামকুষ্ণদেবের নৃতা দেখিয়া অঘোরমণি দেবীর 
আনন্দের আর সীমা ছিল না। তিনি কীর্তনানন্দে আশ্াঠাকুরেব 
মুহুযুদ্ছঃ দিবাভাবের আবেশ দেখিয়া শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইলেন। 

কিছুক্ষণ পরে স্তরীশ্রীঠাকুর কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিয় পুনরায় দক্ষিণেশ্বারে 
ফিরিয়। আসিলেন । 

শ্রীবামকুষ্দেবকে দর্শন করিবার পর অঘোরমণির জীবনে এক 
অভিনব পরিবর্তনের সুচনা হইল । দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিন হইতে 

ক্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি এক প্রবল আঁকধণ তিনি অনুভব করিতে 
লাগিলেন! অঘোরমণির মন পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্া 

ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একদিন কিছু সন্দেশ কিনিয়া লইয়া হিনি 
একাকিনীই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন । 
অঘোরমণিকে দেখিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়া উঠিলেন £ “এসেছ ? 
আমার জন্য কি এনেছ, দাও।” সলজ্জ্ভাঁবে অঘোরমণি কাপডের 

মধ্য হইতে সন্দেশ বাহির করিয়া শ্রীন্রীঠাকুরের হস্তে দিলেন। 
শ্রীশ্রীঠাকুর উহা! লইয়া খাইতে খাইতে বলিলেন ; “তুমি পয়স। 
খরচ করে সন্দেশ আন কেন? নারকেল নাঁড়, করে রাখবে, তাই 

দুটো একটা আসবার সময় আনবে । যা তুমি নিজের হাঁতে রণধবে, 
লাউশাক-চচ্চড়ি, আলু, বেগুন, বড়ি দিয়ে সঙ্গনে খাড়ার তরকারী 

তাই নিয়ে আসবে । তোমার হাতে রান্না খেতে বড় সাধ হয়” 
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অঘোরমণি একটু বিশ্মিত হইয়া ভাবিলেন_-এ আবার* কিরূপ সাধু, 
কেবল “নিয়ে আসবে, নিয়ে আসবে" । কোথায় একটু ধর্মকথ! বলিয়া বা 
ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করিয়া সময় কাটাইবেন, না কেবল খাই খাই ! আমি 

গরীব__কাঙ্গাল লোক, কোথায় এত খাওইয়াতে পাইব । দর হোক্, 
আর এই সাধু দর্শন করিতে আসিব না”। অন্তর্ধামী শ্রীশ্রীঠাকুর 
অঘোরমণির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তবে কিছু বলিলেন 
না। এইদিকে অঘোরমণির মনও আর কিছুতেই দক্ষিণেশ্বর হইতে 

কামারহাটিতে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছিল না। তিনি প্রবল এক 
আকর্ষণ অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন এবং জোর করিয়াই সেইদিন 
কামারহাটীতে ফিরিয়া গেলেন। ও 

কিন্ত ফিরিয়াও তো! মনে শান্তি নাই। চুম্বকপাথর যেমন লৌহকে 
আকর্ষণ করে, শ্রীশ্রীঠাকুর তেমনি অঘোরমণির মনকে স্নেহ দিয় 
দক্ষিণেশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । সুতরাং অঘোরমণি 
আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না, কেবলিই শ্রীরামকৃঞ্জদেবের চিন্তা 
করেন ও দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন বলিয়। মন অস্থির । সুতরাং দুই একদিন 
পরেই চচ্চড়ি রান্না করিয়া তাহা লইয়৷ তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট 
দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে উহা! খাইতে দিলেন । 
প্রীপ্রীঠাকুর চচ্চড়ি খাইতে খাইতে আনন্দে বলিলেন ঃ “আহা, কি 

রান্ন। গো, যেন সুধা-_সুধা 1” শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দে অঘোরমণির চক্ষে 
জল আসিল এবং তাহার প্রতি গোপাল শ্রীরামকৃষ্খেদেবের অপার 
স্েহ-যাত্বের কথা চিন্তা করিয়া তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। 

কয়েক মাস সেইভাবে অঘোরমণি দেবী দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের 

নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন । ইহার পরে একদিন তিনি মনে 

মনে চিস্তা করিলেন £$ “গোপাল, তোমাকে ডেকে এই হল? এমন 
সাধুর কাছে নিয়ে এলে যে, সে কেবল খেতে চায় । আর আসব না।” 

পূর্বসংস্কার অনুযায়ী অঘোরমণির মনে মাঝে মাঝে ঈশ্বরবিশ্বাস 
ও একাস্ত ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহের ভাব প্রকাশ পাইতে 
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লাগিল। কিন্তু সেই সন্দেহ আর কতদিন থাকিতে পারে! যে 
সন্দেহতঞ্জনকারী নারাঁয়ণের সানিধ্যে তিনি আসিয়াছেন তিনিই 
সময়ে তাহা দূর করিয়া দিলেন। আলোকের পার্থে অন্ধকার 
কোনদিনই থাকিতে পাঁরে না। সেইজন্য অঘোরমণি মনে মনে 

পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিবেন না 
বলিতেছেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্সেহের আকষণ তাহাকে 
টানিতেছে, সুতরাং দক্ষিণেশ্বরে না আসিয়া তাহার উপায় নাই। 

তাই কামারহাটীতে ফিরিয়া গেলেও অন্তরের আকষণে তিনি 
কামারহাটা হইতে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে তাহার জীবন্ত গোপাল 
প্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট মাঁঝে মাঁঝে উপস্থিত হইতে লাগলেন । 

একদিনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনার কথা। অঘোরমণি 

কামারহাটীর বাটাতে যখন শ্রীগোপাল-বিগ্রহের পূজা করিতেছেন 
তখন: অকম্মাৎ দরেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহার গোপালের মধ্যে 
বিরাজ করিতেছেন । প্রথমে চক্ষুর ভ্রম বলিয়া তিনি মনে করিলেন, 

কিন্ত পরে বারবার ভাল করিয়া দেখিলেন যে, গোপাল শ্রারা মকৃষণ- 
মৃতিতে তাহার পৃজা গ্রহণ করিতেছেন! তিনি আনন্দে বিহ্বল 
হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং সেইদিন বুঝিলেন তাহার 
আদরের গোপাল-বিগ্রহ আর কেউ নন, দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্ঘের জীবস্ত 

বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্দেব । তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 
দক্ষিণেশ্বরে তাহার জীবন্ত গোপালকে দর্শন করিবার জন্য তখনই 
ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ন্ুৃতরাং পরের দিন প্রাতঃকালে দক্ষিণেশ্বরে 
উপস্থিত হইয়া অঘোরমণি দেবী ব্যাকুল হইয়া গোপাল গোপাল; 

বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রাঠাকুরের ঘরে প্রবেশ 

করিয়! শ্রীপ্রীঠাকুরকে ক্ষীর, ননী, সর প্রন্ৃতি খাওয়াইতে লাগিলেন। 
তিনি ভাবে আত্মহারা ও বাহিরের সকল ভ্রাঁন্ই যেন তখন লুপ্ত হইয়! 

গিয়াছে । অঘোরমণির এই ভাব লক্ষা করিয়া করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর 
ভাবমুগ্ধ হইয়' বলিলেন £ “দ্রেখ দেখ, আনন্দে ভরে গেছে, শুর মনটা! 
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এখন গোপাললোকে চলে গেছে।” শ্রীন্রীঠাকুরেরও তখন 
সম্ভানভাব। তিনি যেন স্নেহময়ী জননীর হস্ত হইতে ভাবে গদগদ 
হইয়! ক্ষীর, সর, ননী প্রন্থতি গ্রহণ করিতেছিলেন। অঘোরমণি ও 
শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই ভাব ন্নেহময়ী. মাতা যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণের সেই 
অতীতের স্মৃতি মনে করাইয়৷ দিতেছিল। অবতারলীলার মাধুর্ষের 
কথাই স্বতন্ত্র ও বর্ণনাতীত! সেইদিন হইতে অঘোরমণি দেবী 
“গোপালের-মা-রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও 
তাহাকে আদর করিয়া “গোপালের-মাঁ বলিয়া সম্বোধন করিতে 
লাগিলেন । 

এতক্ষণ আমরা লীলাময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্জদেবের সহিত সাধিকা 
অঘোরমণি দেবী তথা গোপালের-মাঁর মধুর সম্পর্ক লইয়াই 
আলোচনা করিতেছিলাম । এইবার শ্রীমা সারদাদেবীর সহিত 
গোঁপালের-মার কী নিবিড় সম্পর্ক ছিল তাহারই কিছুটা পরিচয় দিব । 

শ্রীঞ্রীঠাকুরের সহিত গোঁপাঁলের-ম। ও গোলাঁপ-মা বাগবাজারে 

বলরাম-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বলরামবাবু গোপালের-ম। 
প্রভৃতির জন্য কিছু কাপড় ও দ্রব্যসামগ্রী উপহার দিলেন। ইহার 
একটি পুটুলি গোপালের-মার হস্তে দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে 
একটু বিরক্তির ভাব উপস্থিত হইল এবং গম্ভতীরভাবে থাকিয়া 
গোপালের-মার সঙ্গে তিনি একটি কথাও কহিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
সেই গম্ভীর ভাব ও নিবাঁক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া! গোঁপালের-মা 
বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে বেদনা অন্ুভব করিতে লাগিলেন । 
নানান্ককিছু চিন্তা করিয়া গোপালের-মা অবশেষে বলরামবাবু-প্রদত্ত 
সকল দ্রব্যই গঙ্গার জলে বিসর্জন দিবেন স্থির করিলেন । তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়; শ্রীমাকে বলিলেন; “ও বউ মা; 
গোপাল এই সব জিনিবের পুটুলি দেখে রাগ করেছে । এখন উপায়? 
তবে এসব আর নিয়ে যাব না, এখানেই বিলিয়ে দিয়ে যাই ।” 

গোপালের-মার ব্যথিত হৃদয় অনুভব করিয়া করুণাময়ী শ্রীমা হাসিয়া 
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বলিলেন £ “উনি বলুন গে। তোমায় দেবার তো৷ কেউ নেই, তা 
তুমি কি করবে-__মা ? দরকার বলেই তো এনেছ !” গোপালের-মা 
প্রসন্নময়ী শ্রীমার কথা শুনিয়াও কিছু দ্রব্য বিলাইয়া দিলেন এবং 
শীক-সবজী সামান্য যাহ।-কিছু ছিল তাহার দ্বারা তরকারী রন্ধন করিয়। 

তাহার জীবন্ত গোপাল শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইতে দিলেন । শ্রীশ্রীঠাকুরও 
পরমানন্দে তাহা গ্রহণ করিলেন । অবতারলীলার রহস্য ভেদ করা 

সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়, তবে শ্বীভগবানের শরণাপন্ন হইলে তিনি 

তাহার ভাগবত লীলার কিছু কিছু আভাস প্রদান করেন । 
শ্রীমা সারদাদেবী গোপালের-মাকে শ্বাশুড়ির ন্যায় সম্মান ও 

শ্রদ্ধা করিতেন এবং গোপালের-মাও শ্রীমাকে 'বউ-মা” বলিয়া সম্বোধন 

করিতেন | মাতা-কন্তার মধো সম্পক বেশ মধুর ছিল । গোপালের-মা 
যখনই দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন তখন শ্রীমা আপন হস্তে সবত্র গোবর ও 

গঙ্গাজল. দিয়। পরিস্কার করিয়া গোপালের-মাকে রন্ধন করিবার সমস্ত 

আয়োজন করিয়া দিতেন । পুরবেই বলিয়াছি যে, গোপালের-মার 
আচার ও নিয়ম-নিষ্ঠা ছিল একটু বেশী রকমের__যদিও পরবর্তীকালে 
শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য-সংস্পর্শে আসিয়া তাহার আঁচার-বিচাঁর ও 
নিয়ম-নিষ্ঠার আতিশয্য অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল । 

বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর নিকট যে কোন সময়ে যে কেহই 

উপস্থিত হইত কাহাকেও তিনি রিক্তহান্তে ফিরাইয়া দিয়া ন্রাশ 
করিতেন না । শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ভক্ত-শিষ্যগণ যখনই আসিতেন 
তখন তাহারা ফল-মিষ্টান্নাদি লইয়া আসিতেন ও শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা! 
নহবতে শ্রীমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং শ্রীমা সেই সমস্ত সামগ্রী 

হইতে প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য অগ্রভাগ রাখিয়া বাকী সমস্তই 
ভক্ত-সম্ভানদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া! দিতেন । একদিন এইভাবে 

সমস্ত দ্রব্য বিলাইয়! দ্রিতে দেখিয়া গোপালের-মা বলিলেন £ ৫বউ- 

মা, আমার গোপালের জন্য কিছু রাখলে না? আমা তাহার কথা 

শুনিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। ঠিক সেই সময়ে নবগোপাল- 
৯৮ 
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বাবুর স্ত্রী এক চাঙ্গারি সন্দেশ আনয়ন করিয়া শ্রীমার হস্তে দিলেন । 
শ্রীমা তখন দেই সম্মুখ বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন এবং ভাবিলেন 
ইহা! শ্রীশ্রীঠাকুরেরই লীলা । 

শ্রীমা সকল বিষয়েই মুক্তহস্ত ছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার 
সেই স্বভাবের কথা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন৷ একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর 
কিছুটা অনুযোগের স্বরে শ্রীমাকে বলিয়াই ফেলিলেন ঃ “এত খরচ 

করলে কিভাবে চলবে ?” শ্ত্রীম শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার অর্থ বুঝিলেন, 
কিন্ত কোন প্রতিবাদ না করিয়া অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে নহবতের 

ঘরে চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার ভাব বুঝিতে পারিলেন, 
সেইজন্য ব্যস্ত হইয়া রামলাল দাদাকে বলিলেন £ “ওরে রামলাল, 
যা তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর | ও রাগ করলে (নিজেকে দেখাইয়া) 

এর সব নষ্ট হয়ে যাবে ।” সর্বশক্তিবূপিণী শ্রীমার নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর 
সেইদিন যেন পরাজয় স্বীকার করিলেন। ঈশ্বরীয় লীলার ইহাও 

একটি রহস্তময় প্রকাশ । 

একবার শ্রীমা যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন ঃ “তা যোগেন, 
মানুষ কি সব কথাই মেনে চলতে পারে ?” পরে একটু চিন্তা করিয়। 
পুনরায় বলিলেন £ “তা বাপু যাই বল, কেউ মা বলে এসে 
দাঁড়ালে তাকে ফেরাতে পারব না|” সত্যই দেখা যায় যে, স্রেহময়ী 

শ্রীমার নিকটে সন্তানের স্থান ও দাবী সকলের অপেক্ষ। প্রথমে । 

সেইজন্য শ্রীম৷ সবদ! শ্রীশ্রীঠাকুরের একাস্ত অনুগত হইলেও সম্তান- 

দিগের বিষয়ে তাহার মধ্যে কখনও কখনও বিপরীত ভাবের আচরণ 

দেখ যাইত, কেননা ভক্ত-সম্তানদিগের নিকট শ্রীমা আপনাকে 
সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। বিশ্বজননীর বাৎসল্যভাব লইয়া 
মত্যভূমিতে শ্রীমার আগমন, আবার গুরুরপে বা আচার্ষের আসনে 
অধিষ্টিত থাকিয়া শ্রীমা সকলকেই জ্ঞান বিতরণ করিবার জন্ত আকুল । 
পাধিব জগতে আদর্শ মানবীর সকল মাধুর্য ও স্নেহ-ধ্যবহার লইয়া 
যেমন আ্রীমার আবির্ভাব, তেমনি অপাথিব জগতে মহান্জানদায়িনীরূপে 
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ও দেবীরপে তাহার প্রকাশও প্রত্যক্ষ ও নিবিড় অনুভবের বিষয় 
ছিল। ন্বর্গ ও মধ্যের ব্যবধানকে তাই আনন্দময়ী শ্রীসারদাদেবী 
নিকট করিয়া দিয়! বিশ্বের সকল মানুষের সাধনার, অধাত্মভাবনার 
ও শাশ্বত শাস্তি লাভের পথকে স্থগম ও সচ্ছুল করিয়া দিয়াছিলেন। 
স্বর্গের দেবী হইলেও শ্রীম! ছিলেন মত্যবাসীর ন্সেহ ও আদরের জননী 
এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমাকে ঠিক সেইভাবেই গঠন করিয়াছিলেন । 
শ্রীমা চিরকল্যাণী অভয়দায়িনী এবং সেজন্যই তাহার মধ্যে সবদা 
সর্বভয়হরা অভয়ার আবেশ & ভাবের প্রকাশ ছিল। 

যাহাহউক একদিন গোপালের-মা দক্ষিণেশ্বরে শ্রী শ্রঠাকুরের সহিত 
ভগবদ্প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ-আলোচনার পর নহবতে গিয়া জপ 
করিতে বসিলেন এবং তাহার জপ শেষ হইবার শেষমূত্তে শ্রীশ্রীঠাকুর 
পঞ্চবটা হইতে নহবতে আসিয়া গোপালের-মাঁকে জিজ্াসা করিলেন £ 
“তুমি এখনও এত জপ কর কেন? তোমার তো খুব হয়েছে £ 
গোপালের-মা বলিলেন £ “জপ করব না? আমার কি সব হয়েছে ?” 
শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন £ “সব হয়েছে।” গোপালের-মা পুনরায় 
জিজ্ঞাসা করিলেন £ “সব হয়েছে ?” শ্রীশ্রীঠাকুর ঘাড় নাড়িয়া 
বলিলেন ঃ “হাঁ_সব হয়েছে ।” গোপালের-মা বলিলেন ; “বল 

কি? সব হয়েছে?” এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হাসিয়া! বলিলেন £ 
হা, তোমার নিজের জন্য জপ-তপ সব করা হয়ে গেছে । তবে 
( নিজের শরীর দেখাইয়া ) এই শরীরটা ভাল থাকবে বলে ইচ্ছা হয়তো 
করতে পার ।” গোপালের-মা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন £ 
“তবে এখন থেকে যা-কিছু করব, সব তোমার, তোমার, তোমার 
জন্য |” এই ঘউনার পর গোপালের-মা শ্রীশ্রীঠাকুরের কল্যাণের জঙ্ 

একমাত্র মালা! জপ করিতেন এবং যতদিন পর্যস্ত শ্রীশ্রীঠাকুর মত্ত্যশরীরে 
জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাক্ষাৎ 'গোপাল' জ্ঞানে 
সেবা-যত্ব করিতেন । 

ক্রমে বার্ধক্যের জন্য গোপালের-মা চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়েন । 
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স্বামী সারদানন্দ মহারাজ সেইজন্য ৫৭নং রামকান্ত বন্থু ্ীটে বলরাম 
বস্থুর বাটাতে গোপালের-মাকে লইয়া আসেন । শ্রীসারদাদেবীর 
জন্যও তখন কোন স্থান কলিকাতায় স্থির কর! হয় নাই, সাময়িকভাবে 

বাটা ভাড়! করিয়াই শ্রীমাকে রাখ! হইত। এইদিকে বলরাম বস্থুর 
বাটীতে অসুস্থ গোপালের-মার ক্রমশ অতান্ত অসুবিধা হইতে 
লাগিল। তখন ভগিনী নিবেদিতা সারদানন্দ মহারাজের নিকট 

নিবেদন করিলেন যে, ১৭নং বোসপাঁড়া লেনে তাহার বাঁলিকা- 

বিষ্ভালয়ের পৃথক একটি ঘরে গোপালের-মার থাকার বন্দোবস্ত হইতে 
পাঁরে এবং তিনি তাহার সেবা-শুশ্রষার ভার লইতে পাঁরেন। 

শরৎ মহারাজ শুনিয়া আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইলেন | কাজেই ১৯০৩ 

খীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে গোঁপাঁলের-মাকে ভগিনী 

নিবেদিতাঁর বিগ্ভালয়ের একটি কক্ষে স্থানাস্তরিত করা হইল। 
নিবেদিতা পরমসাধিকা ও শ্রীরামকষ্চগতপ্রাণা গোপালের-মার 
সেবার অধিকার ও সুযোগ লাভ করিয়! নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। 

তখন মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখিত প্রতিটি পত্রে নিবেদিতা লিখিতেন £ 

«“গোপাঁলের-মা এখানে (আমার নিকট ) আছেন, আমার যে কা 

আনন্দ?” 

১৭নং বোসপাডা লেনে গোঁপালের-মা দীর্ঘ আড়াই বৎসরকাঁল 

বাস করিয়াছিলেন। তখন বিভিন্ন কর্মে ও কর্তব্যে লিপ্ত থাকিয়াও 

ভগিনী নিবেদিতা মন-প্রাণ দিয়া গোপালের-মার দেখাশোন। ও সেবা- 

শুশীধা করিয়াছিলেন | কিন্তু ধীরে ধীরে গোপালের-মার জীবনীশক্তি 

হাস পাইতে লাগিল । বৃদ্ধার দৃষ্টিশক্তি এবং বাকৃশক্তিও সম্পূর্ণভাবে 
নষ্ট হইবার উপক্রম হইল । চক্ষের দৃষ্টি ও বাকৃশক্তি সম্পূর্ণভাবে 
ন& হইবার কিছুকাল পুরে শ্রীমা সারদাদেবী একদিন গোপালের-মার 
শযাপার্খে আসিয়া বসিলে তিনি অশ্ফুটত্বারে বলিয় উঠিলেন ঃ 
“কে, বউ মা? এসো ।” শ্রীমাও শ্রদ্ধার সঙ্গে উত্তর দিলেন £ 
«কেমন আছ মা?” গোপালের-মা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন £ 
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“ভাল ।” গোপালের-মা পরে অস্ফুটন্বরে শ্রীমাকে বলিলেন ঃ 
“গোপাল এসেছ? এস, এস। গ্যাখ, এতদিন তুমি আমার 
কোলে বসেছিলে, আজ তুমি আমাকে কোলে নাও ।” শ্রীমা 
বিশ্মিত হইয়া গোপালের-মার দিবাভাবের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। 
শ্রীমা বুঝিলেন যে, গোপালের-মাঁর বাহান্ভান নাই, তিনি তাহার 
স্লেহের গোপাল শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে তন্ময় হইয়া আছেন। সুতরাং 
শ্রীমা সন্সেহে গোপালের-মার মন্তক আপনার স্নেহময় ক্রোড়ে তুলিয়া 
লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। শ্ত্রীমার হস্তের শীতল্পর্শ 
পাইয়া গোপাঁলের-মা ধীরে করুণকে বলিয়া! উঠিলেন £ “গে পাল, 
এতদিন তুমি আমার পা ধুইয়ে দিয়েছ, আমার বসবার আসন পেতে 
দিয়েছ” আজ তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দও গোপাল ।” 
তখন সেবিকা বস্ত্রাঞ্চলে শ্রীমা সারদার পবিত্র পদরেণু লইয়া 
গোপালের-মার সবাঙ্গে মাখাইয়া দিলেন । শ্রামা নিবিকার ও স্তব্ | 
তিনি ধীরে ধীরে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়িলেন । অপুব সেই লিগ 

ও স্বর্গীয় ভাবের মাধুর্য । গোপালের-মার মস্তক জগজ্জননী শ্ামার 

ক্রোড়ে ন্যস্ত এবং শ্রামাও গভীর ধানের আনন্দে আত্মহারা । 

কিছুক্ষণ পরে শ্রীমার ধান ভঙ্গ হইল । শ্রীমা গোপালের-মার মুখের 
দিকে অপলকনেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। এতদিন পধস্ত 

গোপালের-ম৷ শ্রীমার নিকট শ্বাশুড়ীর স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন, 
কিন্ত আজ গোপালের-মা শ্রীমার স্নেহধন্া। কন্যা ও বিশ্বরূপিণী জননী 
শ্রীসাঁরদা অসহায় শরণাগত কন্যার পার্থে উপবিষ্টা। শ্রীমা বুঝিয়া- 
ছিলেন যে, ভাগ্যবতী গোপালের-মার গোপাললোক বৈকুণ্ঠে গমন 
করিবার সময় অতি নিকটে । দক্ষিণেশ্বরের সেই অতাত দিনগুলির 

কথা গ্রীমা একমনে তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিতে 
লাগিলেন সেইদিনের কথা যেইদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রামা আহার করিতে 
বসিয়াছেন ও গোপালের-মা নিকটে আসিয়া তাহাকে বলিতেছেন £ 

“বউ মা, কি খাচ্ছি, একটু দেনা।” স্রীমা তাহার উত্তরে 
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বলিয়াছিলেন £ “বাপরে, আপনাকে দিতে পারব না।* শ্রীমার 
সহিত গোপালের-মার তখন শাশুড়ি-বধু বা মাতা-কন্যার সম্ভ্রম ও 
স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক । কিন্ত আজ গোপালের-ম! জীবন-সায়াহে 

দাড়াইয়া তশহার আরাধা ও ন্সেহের গোপালের সহিত চিরদিনের জন্য 
মিলনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এবং শ্রীমা গোপালের-মাঁর জেহ- 

মায়াময়ী জননীরূপে সমাগতা। । উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক তখন অনেক 

পৃথক বা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে । পৃথিবী পরিণত হইয়াছে তখন স্বর্গে 
এবং পথিব সম্পর্ক তখন স্বীয় স্ষমায় সমাচ্ছন্ন । শ্রীমা গোপালের 
মাকে আশীর্বাদ করিয়া ধীর পদক্ষেপে অস্তৃহিত হইলেন । 

গোপালের-মার ইচ্ছান্ুুষায়ী অন্তিম সময়ে তাহাকে গঙ্গাতীরে 

লইয়া যাওয়া হইল । গঙ্গাতীরে গোপালের-মার জন্ব এবং 

আজীবন গঙ্গাতীরে বাঁস করিয়াই গঙ্গাজল পান ও গঙ্গাজলে 
রন্ধনাদি কার্য করিয়াছেন । শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, গঙ্গাবারি 

ব্রন্ববারি। গোপালের-মা সেই কথা বিশ্বাস করিতেন ৷ সেইজন্য 

জীবন্সায়াহ্ছে গঙ্গাতীরে বাসই গোপালের-মার কাম্য ৷ সারদানন্দ 

মহারাজ ও অন্যান্য সকলে গোপালের-মাকে গঙ্গাতীরে লইয়া 
যাওয়াই স্থির করিলেন । ভগিনী নিবেদিতা জয়ং নগ্নপদে গঙ্গাতীরে 

গমন করিয়া গোপালের-মার জন্ত একটি নিদিষ্ট স্থানে শয্যা রচনা 
করিয়া দিলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট ছুইদিন এ গঙ্গাতীরেই গোপালের- 
মার শষ্যাপার্থ্ে অবস্থান করিয়। নিবেদিতা অক্লান্তভাবে সেবা-শুশ্রাষা 

করিতে লাগিলেন। ৮ই জুলাই (১৯০৬) গোপালের-মার 

মহাপ্রয়াণের দিন সমাগত হইল । রাত্রির অন্ধকার তিরোহিত হইয়া 
ধীরে ধীরে প্রভাতের আলোক উজ্জ্বল হইতে লাগিল এবং রক্তরাগে 

রাত হইয়া সূর্যদেব পূর্বগগনে উদিত হইতে লাগিলেন। ঠিক সেই 
সময়ে গোপালের-মার শরীর পবিত্র জাহ্ুবীসলিলে অর্ধনিমজ্দিত 
অবস্থায় স্থাপন কর! হইল । তাহার ছুই হস্ত বক্ষে জপমুদ্রায় স্থাপিত 

হইল। তখন গোপালের-মার বদনমগ্ডল অপূর্ব জ্যোতিচ্ছটায় 
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সমুন্ভাসিত। সমবেত ভক্তগণের কণ্ে ধ্বনিত হইল “ও গঙ্গা নারায়ণ- 
ব্রন্গ' এবং সেই শব্দ গঙ্গাবক্ষে গ্রতিধ্বনিত হইয়া উচ্চারিত হইল 
“& গঙ্গা নারায়ণ-ত্রন্ষমাণ । শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে 

গোপালের-মার পবিত্র আত্মা শাশ্বত আনন্দলোকে চিরদিনের জন্য 

মিশ্রিত হইল । বিশ্বরূপিণী ম৷ শ্রীসারদাদেবীর নিকট গোপালের-মার 

নিদারুণ মহাপ্রয়ীণের সংবাদ উপস্থিত হইল । শ্রীমা সেই সংবাদ 

শ্রনিয়া সাশ্রনয়নে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গভীর ধানে মগ্ন 

হইয়াছিলেন। 



একবিংশ পরিচ্ছেদ 

॥ শ্রীমা সারদ। ও লক্ষ্মীমণি দেবী । 

শ্রীরামকুষ্জদেব ও শ্রীমা সারদার পাদপ্রান্তে স্থানে লাঁভ করিয়া 
যে সকল ভক্ত-নরনারী তাহাঁদিগের জীবনকে ধন্য করিয়াছিলেন 

তাহাদিগের মধ্যে ছিলেন লক্ষ্মীমণি দেবী অন্যতম । তিনি সকলের 

নিকটে পরে “লক্্মীদিদি' নামে পরিচিত ছিলেন । 

বাল্যকাল হইতেই লক্ষ্মীদেবী শীতলা ও রঘুবীরের পূজায় আনন্দে 
ডুবিয়া থাকিতেন। তিনি অত্যন্ত স্বল্পভাষিণী ছিলেন, অথচ মেধা ও 

বৃদ্ধি ছিল তাহার প্রখর ও অসামান্য । গ্রামাপাঠশালায় প্রাথমিক 
শিক্ষা লাভ করিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য বাংলা ধর্মগ্রন্থ 

তিনি ভালভাবে পাঠ করিতে পারিতেন । 

* লশ্্ীদিদির বয়স যখন চৌদ্দ বংসর তখনই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
ও প্রীসারদাদেবীর পবিত্র সানিধ্য লাভ করিয়াছিলেন । তখন 

হইতেই লক্ষ্মীদিদি বেশীরভাগ সময় সাঁধন-ভজনে সময় অতিবাহিত 
করিতেন ও সময় পাইলেই ছায়ার ন্যায় পার্থখে থাকিয়া সর্বদা শ্রীমার 
কাজে-কর্মে সহায়তা করিতেন । দক্ষিণেশ্বরের কথা উল্লেখ করিয়া 

লক্ষ্মীদিদি বলিতেন £ “আমি শ্রীমার সঙ্গে নহবত-ঘরে থাঁকিতাম | 

ঘরটি অতি ক্ষুদ্র; তছুপরি উহা নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয় 
আহার্ষদ্রব্য দ্বারা প্রায় ভরা থাকিত। সেইখানেই ম! রান্নাদি 

করিতেন এবং আমি তাহাকে সেই কার্ষে সবতোভাবে সাহায্য 
করিতাম । এ সময় সারাদিন ভক্তসমাগম হইত এবং ভক্তগণের রুচি 
ও স্বাস্থ্যনুযায়ী তাহাদের জন্তঠ আমরা পৃথক পৃথক অহ্হারের ব্যবস্থা 

করিতাম। নহবত-ঘরটি এত অল্পপরিসর যে, ঠাকুর উহাকে একটি 
পিঞ্জরের সঙ্গে তুলনা করিয়া আমাদিগকে রহস্ত করিয়া শুক-সারী 
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বলিয়া ডাকিতেন। কিন্তু সেই শারীরিক অস্থুবিধার কথা৷ একমুহুর্তের 
জন্যও আমার মনে জাগে নাই। এইরূপ পবিত্র স্থানে অবস্থান 

করিয়া শ্রীমার নিকট হইতে সবপ্রকার কাজ-কর্ম শিক্ষা করিবার এবং 

ঠাকুরের শ্রীমুখনিংস্থত অমুতোপম উপদেশ দিনের পর দিন শ্রবণ 
করিবার স্থযোগ লাভ কোটিজন্মের স্ুকৃতির ফলে হইয়াছে বলিয়াই 
মনে করিতাম |” 

সত্যই বিশ্বরূপিনী শ্রীসারদাদেবীর পবিত্র সেবার অধিকার লাভ 

করিয়া লক্ষ্মীদিদি নিজেকে তাগ্যবতী মনে করিতেন । শ্রীশ্রীঠাকুর যখন 
দক্ষিণেশ্বরে দিব্যভাঁবের উন্মাদনায় আম্মহ1রা হইয়। কখনও কীঠানানান্দে 
মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেন, কখনও মাতৃসঙ্গীত গাহিয়া আনন্দ- 
রসে আধ্রুত হইয়া থাকিতেন, অথবা কখনও যোগ, ভক্তি, দান বা 
কর্মের মর্মকথা সন্তান ও ভক্তগণকে শুনা ইতে শুনাইাতে ভবে ও গভীর 

সমাধিতে মগ্ন হইতেন তখন শ্রীমার সহিত লক্ষ্মীদিদিও নহবত-ঘরের 

বাশের ঝপড়িতে অঙ্গুলিপ্রমাণ ছিদ্র দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের এ সকল দিবা- 
ভাবের লীলামাধূর্ দর্শন ও উপভোগ করিয়া আস্মহীরা হহাতেন। 

জয়রামবাটীতে গ্রামার সহিত যখন লক্ষমীদিদ্রি কিছুদিন অতিবাহিত 

করিয়াছিলেন তখন অজত্র কর্তবাকর্মের মধ্যে ব্যাপূত থাকিয়াও 

শ্রীমা ও লক্ষীদিদির মধ্যে বিদ্যাশিক্ষী করিবার বিশেষ উৎসাহ ও 

আগ্রহ দেখা দিয়াছিল। শ্রামা বলিতেন £ “কাপারপুকুরে লক্ষ্মী 

আর আমি “বর্ণপরিচয়” একটু একটু পড়তুম । ভাগনে ( হৃদয়) 

বই কেড়ে নিলে, বললে “মেয়ে-মান্ুষের লেখাপড়া শিখতে নেই, শেষে 
কি নাটক-নভেল পড়বে ? লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। আমি 

আবার গোপনে আর একখানি এক আনা দিয়ে (বই) কিনে 

আনলুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত । সে এসে আবার 
আমায় পড়াত।” শ্রীমা পুনরায় বলিতেন £ “ভাল করে (লেখাপড়া) 

শেখা হয় দক্ষিণেশ্বরে । ঠাকুর তখন চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে | 
একা একা আছি। ভব মুখুজোদের একটি মেয়ে আসত নাইতে। 
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সে মধ্যে মধ্যে অনেকক্ষণ আমার কাছে থাকত। রোজ নাইবার 
সময় পাঠ দিত ও নিত। আমি তাকে শাক পাতা বাগান হতে যা 
আমার এখানে দিত, তাই খুব করে দিতুম ৮ কামারপুকুরে অবস্থান- 

কালেও শ্রীমা বিছ্যাচ্চার অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই । তখন 
রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি সুর করিয়া পড়িতেন এবং 

লক্ষমীদিদি ও অপর সকলে শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন । 
তাহাছাড়৷ দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে শ্রীপ্রীঠাকুর কিভাবে উচ্চ 

অধ্যাত্বতত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ সাংসারিক বিষয়ের খুটিনাটি 
বিষয়ে শ্রীমাকে শিক্ষা দিতেন তাহার উল্লেখ করিয়া লক্্মীদিদি একদিন 
একজন সন্ন্যাসী-সম্ভানকে বলিয়াছিলেন ঃ “ঠাকুর সদাসর্বদা মাকে 
সংসারের অনিত্যতা ও ছুঃখ-কষ্টের কথা বলে বুঝাঁতেন__-বৈরাগ্য ও 
ভগবন্তক্তিই সারু। বলতেন, শেয়াল-কুকুরের মত কতকগুলি 
কাচ্চা-বাচ্চা বিইয়ে কি হবে? মায়ের মার অনেক ছেলেমেয়ে 
হয়েছিল-_কয়েকটি মারাঁও গিয়েছিল। মা তার সেই ছোট ছোট 
ভাইহবোনদের কোলে-কীঁকে করেছেন, তাদের মৃত্যুতে তার মা-বাপের 
শৌক-কষ্টও দেখেছেন, নিজেও শৌকতাপ করেছেন, সেই সকল উল্লেখ 
করে ঠাকুর বলতেন, “তোমারও অনেক ঘাটাঘাটি হয়েছে । হাঙ্গামের 
দরকার কি? ওসব না হলে আছ ঠাক্রুণটি” । মা-ঠাঁকৃরুণ সর্ধদাই 
কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কামারপুকুরের সংসারের যাবতীয় কাজ 
তিনি নিজ হাতে করতেন । একদিন সকালবেলা মা বাড়ীর ভিতরে 

হ্যাতা দিচ্ছেন (গোবরমাটি দিয়ে লেপছেন ), ঠাকুর বাইরে দাতন 
করছেন, আর নানারপ রঙ্গরসের কথা বলে সকলকে হাঁসাচ্ছেন । 

মাঠাকৃরুণকে লক্ষ্য করে বললেন, “ছেলের অন্নপ্রাশনে যে কোমরে 
গেট পরে নাঁচবে গাইবে সেই ছেলে মরে গেলে সেই কোমর ভূ ইয়ে 
আছড়ে কাদতে হবে? । লজ্জাশীল৷ মা নীরবে সব ওনছিলেন। 
ঠাকুর বারংবার ছেলের মৃত্যুর কথা বলতে থাকলে তিনি অবশেষে 
আস্তে আস্তে বললেন, “সবগুলোই কি আর মরে যাবে ৮ মার কথা 
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বের হতে না হতেই ঠাকুর ঠেঁচিয়ে বললেন, “ওরে, জাতসাপের ন্যাজে 
পা পড়েছে রে, জাতসাপের ন্যাজে পা পড়েছে! ওমা আমি বলি, 

সাঁদাসিদে ভালমানুষ, কিছু জানে না” পেটের ভেতর সব আছে! বলে 

কিনা, সবগুলে। কি আর মরে যাবে £ মা ছুটে পালিয়ে গেলেন” 

এই সকল বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় ষে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
ত্যাগ-তপন্তাদীপ্ত জীবনাদর্শ এবং কামগন্ধহীন স্বার্থশৃন্য নির্দেশ, উপদেশ 
ও প্রেরণা লাভ করিয়া শ্রীমা ধর্মচিন্তায় ও অধ্যাত্মসাধনায় আপনাকে 

বিশেষভাবে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । সেজন্যই দেখি যে, 
শ্রীমার অনান্রাত ও অম্লান কুস্থমতুলা পুত-পবিত্র জীবনের কর্ম ও আঁচরণ 
কোনদিনই সম্কীর্ণ সীমার মধো আবদ্ধ ছিল না, বরং উদার-উদ্ভিন্ 
আলোকমালার মত তাহার সর্ববিস্তারী হৃদয় ও চিন্তা সকল জ্ৰানলিগ্ন, 

মানুষের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছিল ও পবিত্র করিয়াছিল । 

লক্ষ্মীদিদির সহিত শ্রীমার সম্বন্ধ ছিল একান্তভাবে মধুর ও নিবিড়। 
একবার শ্্রীমা স্ত্রীভক্তগণের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর যে তাহাকে ষোড়শী 

জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন সেই ঘটনা সরলা বালিকার মত বর্ণনা 
করিতে লাগিলেন । শ্্রীমা বলিলেন, কিভাবে প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুর 
শ্রীমার পদযুগলে আলতা দিয়া কপালে সিন্দুর পরা ইয়াছিলেন, অঙ্কে 
নৃতন বস্ত্র পরিধান করাইয়াছিলেন এবং মুখে পান ও মিষ্টি প্রদান 
করিয়া ও আসনে বসাইয়া জগন্মাতাজ্ঞানে দিবাভাবে পুজা 

করিয়াছিলেন। শ্রীমার নিকট হইতে সেই বর্ণনা শুনিয়া লক্ষ্মীদিদি 
সহান্তে শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ “তুমি তো অত লজ্জা কর, 
কাপড় কি করে পরালেন গো ?” শ্রীম। পূর্বেকার মতো সরলভাবে 
বলিয়াছিলেন £ “মামি তখন কি রকম যেন হয়ে গিছলুম 1” শ্রীমা 

যে তখন বিশ্বসংসারের উর্ধে সমাধির আনন্দলোকে আত্মহারা ছিলেন 

তাহারই আভাস দিলেন তিনি লক্ষ্মীদিদি ও সমাগত সকলকে । 

প্রীরামকৃষ্ণদেব যখন কাশীপুর-উদ্ভানবাটাতে ওশ্যামপুকুরের বাটীতে 

অসুস্থ ছিলেন তখন শ্রীমাকে সকল কার্ধে সাহাযা করিবার জন্য 
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লক্ষমীদিদি সর্বদা শ্রীমার সঙ্গে থাকিতেন। শ্রীত্রীঠাকুরের দিব্যলীলার 
অবসানের পর শ্রীমার সহিত লক্ষমীদিদিও কয়েকবার তীর্ধভ্রমণে গমন 
করিয়াছিলেন ও পরে গঙ্গাসাগর, নবদ্বীপ, প্রয়াগ, গয়া, কাশী, জয়পুর, 
হরিদ্বার, ভুবনেশ্বর, পুরী প্রভৃতি উত্তর ও মধ্যভারতের তীর্থস্থানগুলি 
দর্শন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন । মহাসমাধির পূর্বমূহূর্ে শ্রীশ্রীঠাকুর 
শ্রীমাকে নিকটে ডাকিয়া একদিন বলিয়াছিলেন ঃ “তুমি কামারপুকুরে 
থেকো, আর লক্ষ্মীর দিকে একটু নজর রেখো । ওকে খেতে দিতে হবে 
না, তবে সে যেন বাড়ী থেকে কোথাও না যায়। আমকে ভক্তরা 

যেমন ভক্তি করছে, ও তোমাকেও তেমনি ভক্তি করবে ।” প্রীপ্রীঠাকুরের 
সেই নির্দেশ গ্রীমা তাহার জীবনের শেবদিন পর্যস্ত পালন করিয়াছিলেন । 
লঙ্গমীদিদি ও আগ্ভাশক্তিরূপিণী শ্রীমার মধ্যে সম্পর্ক ছিল সেইজন্য 

চিরদিন মাতা ও কন্যার মতো৷ এবং বিশ্বরূপিণী শ্রীমার আদেশ, 
উপদেশ ও আশীবাঁদ লাভ করিয়া লক্ষ্মীদিদি পরমসিদ্ধিলাঁভের পথে 

জীবনকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছিলেন । 

* শ্রীমা, লক্ষ্মীদিদি ও রামলাল দাদা তিনজনে একদিন কামারপুকুরের 
বাটাতে বসিয়া আছেন_-এমন সময়ে একভক্ত শ্রীমার নিকট 'হইতে 
বিদায় লইতে আসিলেন। ভক্ত শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া দীড়াইলে 
শ্রীমা তাহাকে অকন্মাৎ বলিলেন £ বৈকু, আমায় ডাকিস 1” 
পরমূহুততে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া শ্রীমা পুনরায় বলিলেন £ 
“ঠাকুরকে ডেকো, ঠাকুরকে ডাকলেই সব হবে ।” সেই কথা শুনিয়া! 
লক্মীদিদি শ্রীমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন £ “না মা, একি কথা? এ 
তে! বড় তোমার অন্যায় । ছেলেদের এমন করে ভোলান,__তারা কি 

করবে ?” শ্রীমা হাসিয়া বলিলেন £ “কই, আমি কি করলুম ?” 
লক্ষমীদিদি উত্তর দিলেন £ “মা, তুমি এই মুহুর্তে বৈকুষ্ঠকে বললে, 
“আমায় ভাকিস', আবার বলছ-__ঠাকুরকে ভেঁকো? |” শ্রীমা 
লক্ষমীদিদিব কথ! শুনিয়া গম্ভীরভাবে একটু অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া 
রহিলেন ৷ লক্ষ্মীিদি গ্রীমার অন্তরের ভাব বুঝিয়াছিলেন। তিনি 
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শ্্রীমার কথার মর্ম বৈকুষ্ঠবাবুকে বুঝাইয়া বলিলেন ঃ '্রীমার মুখনিস্ত 
বাণী বিফল হইবার নয়। ্্ীমাকে আগ্যাশক্তি ভগবতী ভাবিয়া চিন্তা 

ও পৃজ1 করিবেন লক্ষমীদিদির কথা শ্রীমা নীরবে শুনিলেন, কিন্তু 
কোন প্রতিবাদ করিলেন না। বৈকুঠবাবুও তখন হইতে শ্রামাকে 
ভগবতীজ্ঞানে চিন্তা, শ্রদ্ধাভক্তি ও আরাধনা করিতে লাগিলেন। 

শ্রীমা আপনার দিব্যন্বরূপের কথা ভক্তের নিকট করুণা করিয়া 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য । 

লক্ষ্পিমণি বা লক্ষ্মীদিদি বহুঞণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। লক্গমীদিদির 

প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন £ “5571)000ন6 00091500103 

ফ1)0 11590 10019 01 1689 0011011)110091 * + 3156011/11075, 

01" 118,1591)11)101015 298 19 0110 110019/0 1011) 01 1) মো 10118)0 

28 100090. & 1)1906 01 10195 0018 81111 % 0021)1)0/1701% 01) 

7090100  ড011)8]7], 9119 19 ছা10817 8601%]16 2100 09 ৪, 

191161008 698,01)6) 800 0119060]5 £000 15 81100801160 

810. 00110110011 0010)1)8101910, 2911)9610)68 9119 111 10000086 

[0808 8,061" 1989 01 8011)9 98,019. 01%10809+ 00 01 0116 01 

61)9 ৪,088 01191161008 (01১97885011 8/8,]71 81)8 ₹11| 

11089 61) 00169 10017) 1106 চ৮101) 0910019 )1)817011)0116) 29 

819 [00898 6116 011161116 10)9107)91৪ 01 619 70979 1) 01001)8 

[01 791761009 (20162, ০৬? 16 15165115200 86812 

98788201) 80001)67 01006 16 জা] 10৩ 58891200715 07 566 

80811) 0011781)8, 107191008, ০0001 1018 11802107098 6769, 

0190 8109 উ1]] 81127109, 101) 001960168009 01906 8100 

90806 018,108,619 170269118. | 

%/$11) 08817107708 11109 01688 4019 1107101) %01)1060 01, 

16 18 5810, )য 911 7,012010019101085 ৮/100 ০০1৫. ৪০0)8610068 

171109911) 8,90010105 60 0119190193১ 81১0100100019 17776016171 
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191181009 101858১ 6%11700 6109 1982৮ 01 99010 001979% 11 60008, 

800 10780010691] 81001001017) 7691158 0109 00700080 

10088011706 ০ 6109 019918. 800. চম0181)1]) 0967০90. 11) 6176 

7১০১৮:৮৮২ ; অর্থাৎ “যে-সকল মহিলা এই সময়ে প্রায় সর্বদ! শ্রীমা 

সারদাদেবীর বাড়িতে বাস করিতেন, তাদের মধ্যে গোপালের- 
মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদিদি ও অপর কয়েকজনের নাম 
উল্লেখযোগ্য ৷ ইহারা সকলেই বিধবা, তন্মধ্যে প্রথমা ও শেষোঁক্তা বাল- 
বিধবা । শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন দক্ষিণেশ্বরে কালীবাঁটাতে ছিলেন তখন 
ইহারা সকলে তাহার অন্থগ্রহপ্রাপ্তা শি্যারূপে গৃহীতা হন । লক্্মীদদিদি 
তাহার ত্রাতুক্পুত্রী এবং তখনও তিনি অপেক্ষাকৃত অন্পবয়স্কা । ধর্মশিক্ষা 
ও দীক্ষালীভের জন্য অনেকে তাহার শরণ গ্রহণ করে এবং সঙ্গিনী 

হিসাবে তিনি অশেষগুণসম্পন্না ও আনন্দপ্রদায়িনী। তিনি কখনও 

পালাগান বা৷ যাত্রা-পুস্তক হইতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আবৃত্তি করিয়া যান, 
কখনও পৌরাণিক মূুকাভিনয়ে একা! বিভিন্ন অভিনেতার ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়। নীরব কক্ষে মৃহু আনন্দলহরী তুলেন। তিনি কখনও 
কালী সাজেন, কখনও সরস্বতী, কখনও জগদ্ধাত্রী, আবার কখনও বা 
কদম্বতলবাসী শ্রীকৃষ্ণ; অথচ অভিনয়োপযোগী প্রায় কোন 

পোষাঁক ব্যতীতই তিনি যথাচিত বাস্তবতার অবতারণা করেন ।” 
আর একবার লক্ষ্মীদিদি বৃন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া পালাগান 

আরম্ত করিয়াছিলেন। তাহার রূপ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল দ্েবীভাবাপন্ন, 
কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত মিষ্ট স্মরণশক্তি ছিল প্রথর এবং অপরের হাবভাব 
ও কথা নকল করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তিনি ছুই তিনঘন্টা 

গাহিয়া সকলকে আনন্দ দান করিতে পারিতেন। সেইবার শ্রীমাও 

সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন এবং ভগিনী নিবেদিতার ইচ্ছানুযায়ী 

1959), 1], 146-147 এবং হ্বামী গভীরানন্দ £ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমাঁলিকা, 
€ ১৩৫৯ ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৭ 
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পরে লক্ষ্মীিদি রামপ্রসাদের একটি শ্যামাসঙ্গীত গাহিয়া সকলকে 
মুগ্ধ করিয়াছিলেন । 

লক্ষমীদিদির লীলাঁসংবরণের দিন যত নিকটতর হইতে লাগিল 

ততই তিনি দিবারাত্রি ধ্যান, জপ ও কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় অবৃত্তি করিতেন । লক্গমীদিদি স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে 
সকলের নিকট বলিয়াছিলেন £ “আমি যা-কিছু জেনেছি বা শিখেছি, 

সবই ঠাকুর হতে ।” লক্ষ্মীদিদি জীবনের সায়ান্ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও 

শ্রীসারদাদেবীর কথ! বলিতে বলিতে ভাবসমুদ্রে নিজেকে হারাইয়৷ 
ফেলিতেন। সাধক কমলাকান্তের একটি গানে আছে, 

আপনাতে আপনি থেকো, যেও নাক কারু ঘরে, 

যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অস্তঃপুরে । 
সত্যই একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাশীলা সাধিকা লক্ষমীদিদি শ্রারামকৃ্ণদেব ও 
শ্রীসারদাদেবীর পবিত্র আশীর্বাদে আপনার হৃদয়ের মণিকোঠায় 
আনন্দময় ভগবানের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া! সংসারবন্ধনের পারে 

উপনীত হইয়াছিলেন। বিশ্বের নারীসমাজে তিনি চিরদিন 
আদর্শস্থানীয়। ও পৃজ্যা হইয়। থাকিবেন। 

উপসংহার 
কামারপুকুর ও জয়রামবাঁটীর পুণ্যপদচ্ছায়ায় অতীতের কত কথ 
ও স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে । একদিকে কামারপুকুর-গ্রামটিকে কেন্দ্র 
করিয়া ভূতির খাল, আমোদর-নদ, মাণিকরাজার লুপ্তপ্রায় আঅকানন, 

লাহাবাবুদের ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ, ধনী কামারিণীর বাটা, যুগীদের 
শিবমন্দির, হালদারপুকুর ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বহস্তরোপিত আতবৃক্ষ 
প্রভৃতি এবং অপর দিকে জয়রামবাঁটীকে কেন্দ্র করিয়। শ্রীদারদাদেবীর 

পুরাতন ও নৃতন বসতবাঁটা, সারি সারি তালবৃক্ষশোভিত তালপুকুর, 
দেবী সিংহবাহিনীর স্মৃতিবিজড়িত মন্দির ও প্রতিমা এবং জয়রামবাটির 
চতুর্দিকে শস্তশ্টামলা দিগন্তবিস্তৃত প্রীস্তর প্রতি ভগবান 
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শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ভগবতী শ্রীসারদাদেবীর দিব্যজীবনের অবিস্মরণীয় 

কাহিনী ও লীলামাধুর্ষের আনন্দস্থতি বহন করিতেছে । ভক্তিপথের 
ও অধ্যাত্মসাধনার পথচারী যাহারা, ধাহারা অতীতের পুণ্যম্থৃতির 
প্রেরণায় অ।পনাদিগের জীবন ধন্য ও প্রদীপ্ত করিতে চান, কামারপুকুর 
ও জয়রামবাটীর এই উভয় পুণ্যলীলাক্ষেত্র তাহাদিগের নিকট পরম- 
তীর্থস্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে শক্তিসাধনার ক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর, কাশীপুর- 
উদ্ানবাটা, শ্যামপুকুরবাটী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর পদধূলিসিক্ত 
কলিকাতার বিভিন্ন পথ ও স্থানগুলি স্মৃতি ও শ্রদ্ধার সামগ্রী । এদিকে 

শ্রীবামকৃষ্ণদেব ও শ্রীপারদাদেবীর ত্যাগদীপ্তজীবন সন্তান ও ভক্তগণ 

যে কলিকাতা ও বাঙলাদেশকে কেন্দ্র রচনা করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া 

ছিলেন ও তাহাদিগের জীবন শান্তিময় করিয়াছিলেন তাহাও স্মৃতির 

ফলকে চিরদিন জাগ্রত থাকিবে । তাহার পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 

যে সমন্বয়মন্ত্রের সাধন! বিশ্ববাসীর জীবনে এক নবচেতনার সঞ্চার 

করিয়াছে ও ভবিষ্তে করিবে সেই সাধনার মৃত্যুঞ্জয়-অমৃতমান্ত্রেই তিনি 
অভিষিত্ত করিয়াছিলেন আপনার দিব্যলীলা সঙ্গিনী শ্রীসীরদ!দেবীকে ৷ 

মহাবিগ্ভাবূপিণী বিশ্বজননী শ্রীসারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ষদেবের মহা- 
সমাধির পর সেই সমন্বয়সাধনার মহামন্ত্ই বিশ্বের সকল নরনারীকে 
বিতরণ করিয়াছিলেন ও তাহার অপার শ্েহ-করুণা, দিব্যপ্রেরণা ও 

আশীর্বাদ লাভ করিয়! তাহার ত্যাগত্রতী সম্ভানগণ এবং অসংখ্য 

সেবক ও সেবিকাগণ তাহাদিগের পরমকলাণময় জীবনসিদ্ধির পথের 

সন্ধান পাইয়াছিল ও জীবনে পরমশান্তি ও সাস্তবনা লাভ করিয়া ধন্য 

হইয়াছিল । স্মৃতিচারণায় বিশ্বরূপিনী ও মহাশক্তির অধিশ্বরী শ্রীসারদুা- 
দেবী ও তাহার স্নেহের সন্তান ও ভক্তগণের এই “জীবনস্থতি” 
বিশ্বের প্রতিটি নর-নারীকে প্রেরণাদীপ্ত করিয়া শাস্তি দান করুক 
এবং তাহাদিগের জীবনচিন্তা, জীবনকর্ম ও জীবন-সাধন্!কে সার্থক 
ও আনন্দসিক্ত করুক ইহাই আমাদের অন্তরের একান্ত কামন! । 



্রন্থপঞ্জী (315179৪8755 ) 

যে সকল শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করিয়া! এই গ্রন্থ রচনা 

করিয়।ছি তাহাদিগকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই । গ্রন্থগুলির নাম £ 

১। স্বামী বিবেকানন্দ 2 
(ক) বীরবাণী (উদ্বোধন কার্ধালম্ব ) 

(খ) 007৮1)1666 : 17071: ০7 81161 77907015156, 

৬০], 1-৬11 (48৮8100 ঞেনা 221] ) 

২। স্বামী সারদানন্দ ঃ 
(ক) শ্রীশ্রীরামকুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, ১ম-৫ম ভাগ (উদ্বোধন কার্যালয়) 

(খ) ভারতে শক্তিপূজা (উদ্বোধন ) 
৩।: স্বামী অভেদানন্দ 2 

(ক) আমার জীবনকথা (গ্রুরমিকুষণ বেদ]স্ত মঠ, কলিকাতা ) 

(খ) পত্রসংকলন ( এ ) 
৪| স্বামী তেজস|নন্দ 2 

শ্রীতীমা ও সপ্তপাধিক] ( বেলুড় মঠ) 

৫। স্বামী গন্ভীরানন্দ £ 
(ক) শ্রামা সারদাদেবী ( উদ্বোধন ) 

(খ) ভক্তমালিকা, ১ম ও ২য় ভাগ (উদ্বোধন) 

(গ) 97৮90704199 (0171195 1191017, 0171281১076 ) 

৬। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ £ 
মন ও মাঁছষ (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ) 
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বিশ্বরূপিণী মা সারদা 

শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বস্তু ঃ 
লোকমাতা নিবেদিতা, ১ম খণ্ড ( আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা) 

আশুতোষ মিত্র ঃ 
শ্রীমা ( কলিকাতা) 

পরীমণি বাগচী ঃ 
260৮6 (17217511917 ) 

শ্রীমতী লিজেল রেম 2 
নিবেদিতা ( বস্থমতী সাহিত্য-মন্দির ) 

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈভম্থা ঃ 
(ক) বাঙলার দুই ঠাকুর, (কলিকাতা ) 

(খ) শ্রসারদাদেবী (কলিকাতা ) 
176 €760% 177 0780 

(40910 45112) ) 

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ( উদ্বোধন ) 

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র ( উদ্বোধন) 
শ্রশ্রীমায়ের কথা (প্রকাশক স্বামী আত্মবোধানন্দ, উদ্বোধন ) 
প্রার্থনা ও সঙ্গীত (রামকৃষ্ণ মিশন, বিদ্যাপীঠ ) 

স্বামী সারদেশ্বরানন্দ £ 
প্ীত্রীচৈতন্য 

দুর্গাপুরী দেবী £ 
গৌরী-মা (সারদেশ্বরী আশ্রম, কলিকাতা ) 

২. 07851012: 

7716 109019 01 79 17036 ( 140180011) 19093) 
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বিশ্ববাণী ( পত্রিকা] ) শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠ 

উদ্বোধন (পত্রিক1)£ বিবেকানন্দ শতবাধিকী সংখ্যা, উদ্বোধন 
( পৌষ, ১৩৭*) 
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